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TEMPO

Nublado, sujeito a
instabilidade oca-
sional. Melhorias

dia.
está-

Oeste
a mo-
Máx.:

durante o
Temperatura
vel. Ventos:
a Sul fracos
d e r a d o s.
28.4 em Bangu e
Min.: 17.7 no Alto
da Boa Vista. (Ma-
pas no Caderno
cie Classificados).

PREÇOS, VENDA AVULSA:
Estado do Rio de Janeiro •
Minas Gerais:

Dias úleis ... CrS 4,00
Domingos ... CrS 5,00

SP, PR, SC, RS, MT, BA, SE,
AL, RN, PB, PE, ES, Df e GO:

Dias úleis ... CrS 7,00
Domingos ... CrS 8,00

CE, MA, AM, PA, PI, AC e
Torritórios:
Dias úleis . . .
Domingos . . .

ASSINATURAS
(Rio • Niterói):

3
6

meses
meses

Cr$ 7,00
CrS 9,00

— Domiciliar
Tel. 264-6807.

Cr$ 335,00
Cr$ 584,00

(São Paulo, Capital}.
3 meses ... Crí 500,00
6 moses ... Cr$ 1 00Ü.ÜJ

Postal, via torrestre, em todo
território nacional, inclusive

Rio:

3 meses . *. . CrS 335,00
6 meses ... CrS 584,00

Postal, via aórea, em todo o
território nacional:

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

EXTERIOR - Via aérea: Amó-
rica Centrül, América do Nor*
te, Portugal e Espanha:

3 meses ... USS 207.00
6 meses . . . USS 414.00
1 ano . . . US$ 829.00

América do Sul:

3 meses . . . USS 150.00
6 meses . . . US$ 300.00

ano ... . US$ 600.00

Demais palscsi
meses ... USS 304.00
meses ... USS 609.00
ano .... US$ 1 218.00
Via marítima: América,

Portugal o Espanha:

meses . . ,
meses . . .
ano . . ,

Demais paísesi
meses . . .
meses . . .
ano . . . .

USS
USS
USS

USSuss
USS

41.00
82.00

164.00

58.00
116.00
232.00

ACHADOS E
PERDIDOS
CIA SANTO AMARO DE AU-
TOMOVE1S - Av. Brasil 2520
S. Cristóvão, comunica a perda
da Plaqueta de Identificação
do Chassis n9 LB5CS190I66 do
aulo placa n9 RN-8421 marc»
F. MAVERICK, 1976. '_

DOCUMENTOS FURTADOS -
Foram furtados does, de uni
Passat placa OZ-2299, chassi n9
Bl-110054, pertencente á ELI-
ZABETH ROCHA SZELAZEK,

EXTRAVIOU-SE - O comprovan-
te do Depósito Compulsório
Doer. lei 1470 de 4/ 6/ 76 n9
020.942 cie 14/ 9/ 76 no valor
de Cr$ 12.000,00.

PERDEU-SE - 20 Notas Promis.
sórias entre Praça Saens Pena
c Engenho Novo valor CrS
5.000,00 omitida por MARIA
C. AP. ABREU a favor CARLOS
AL. VASCONCELLOS.

PERDEU-SE comprovante d a
depósito de viagem n? 047425
dc Banco do Brasil de 21-9-76
pertencente a Oswaldo Horcu-
lano de Jesus, Juom encontrar
favor telefonar para 255.3197.

PUMA 1977 - Cr$
20.000,00. Graiifica-se
à quem informar para-
deiro do Puma Cor cin-
za chumbo metálico/
77, placa WM-0001,
RJ. Furtado na R. Sena-
dor Vergueiro (Botafo-
go), próximo à Facul-
dade Benetti. Qaulquer
informação ligar para
255-4098 ou 399-3480.
Guarda-se sigilo.

EMPREGOS

DOMÉSTICOS
A UNIÃO ADVENTISTA - Tem

empregadas da ótíma aparência
com exames médico e roferôn-
cias tiradas in local cozinheiras
4B todas as categorias, babás
e enfermeiras para rocénvnasci*
dos • pessoas Idosas ou enfer-
mas copeiros {as) chaufers, ca-
teiros, etc. Garantimos ficarem
6 meses. 255-8948 255-3688.

AGENCIA ALEMA D. OLGA -
Cozinheira, copeira, b3bé, e>-
colhidas por D. Olga há 18
anos na sede própria. Tel.:
235-1024 e 235-1022 - Av. Cc-
pa 534 apto. 402. NSo 6 das
que oferecem e garantem céus
e terra conscientes de que isso
não é possivel. Garanto 6 me-
ses. i

A COZINHEIRA - Somente p/
cozinhar trivial fino variado.
Paga-se muilo bem. Tratar Av.
Atlântica, 1782/ 605.

ARRUMADEIRA/COPEIRA -
Precisa-se c/ boa aparência,
prática de casa de tratamento
refs. o does. Salário Cr$ 1.200.
Tr. R. Cupertino Durão, 21;
101.

ARRUMADEIRA FAXINEIRA -
2.50O precisa-se casa de alto
tratamento. Dorme no emprego.
Exige-se ótimas rof. Av. Vieira
Souto, 258 ap. 201.

A ARRUMADEIRA PRECISA-SE -
•Com experiência, salário CrS
2.000,00, exige-se referências e
documentos — Tratar depois
de 10:30 horas, na Rua Joana
Angélica, 250 ap. 301 — Ipano-

AGENCIA MINEIRA - Tom em.
pregado? domésticos para to
dos os fins babás, cozinheiras,
acompanhantes, copeiros (as)
chaufers, caseiros som filhos.
Etc. Todos com refs. sólidas
o exames médico, ¦ garantimos
6 mosos em caso dc troca nos*
sos empregados esp.ram subs*
titulo. Tol. 247-9373/ 227-9189.

Geisel demite Frota e nomeia
 

>Bethlem Ministro do Exército
Carter convida
Torrijos para
acertar Canal

Diante da impossibilidade
de ratificação pelo Senado
norte-americano dos novos
tratados do Panamá em sua
forma atual, o Presidente Jim-
my Carter convidou para uma
visita amanhã à Casa Branca
o Chefe de Governo do Pana-
má, General Ornar Torrijos, a
fim de esclarecer "pontos obs-
curos" nos textos dos acordos.

Os senadores norte-ameri-
canos desejam a inclusão, de
modo mais preciso, das cláusu-
las assegurando aos Estados
Unidos o direito de continuar
zelando pela integridade do
Canal depois do ano 2000, bem
como o da prioridade de pas-
sagem de navios de guerra
norte-americanos em caso de
emergência, contra o que
protestam segmentos políti-
cos panamenhos. (Página 14)

PCI não tem
ateismo entre
seus dogmas

Em resposta ao Bispo de
Ivrea, que lhe escrevera há um
ano, o secretário do Partido
Comunista Italiano, Enrico
Berlinguer, afirma que o PCI
não professa explicitamente a
ideologia marxista como filo-
sofia materialista ateísta, e
recorre ao Artigo 2 dos esta-
tutos, pelo qual pode insere-
ver-se no Partido qualquer ci-
dadão, "independente de raça,
fé religiosa ou convicções filo-
sóficas".

O Bispo, Monsenhor Luigi
Bettazzi, declarou-se agrada-
velmente impressionado com a
carta-aberta, assegurando que
o documento será profunda-
mente estudado pela Igreja
Católica, "para a continuação
do diálogo que me parece foi
enfrentado com muita serie-
dade, serenidade e espírito
de colaboração". (Página 13)

Filha de
Allende se
mata em Cuba

Beatriz Allende, filha do ex-
Presidente Salvador Allende, ma-
tou-se com um tiro de revólver
em Havana "por causa dos pro-
blemas psicológicos que passou a
ter após a queda do pai em 11 de
setembro de 1973" — informou a
agência cubana Prensa Latina. O
despacho não deu detalhes adicio-
nais sobre as circunstancias da
morte.

Em Havana, Beatriz dirigia o
Comitê de Solidariedade e Resis-
tência Antifascista, do qual parti-
cipavam, principalmente, exilados
chilenos. Colaboradora de Allende,
Beatriz estava no Palácio de La
Moneda no dia do golpe de estado
que o derrubou. (Página 14)
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O Presidente Geisel após assinar o livro de posse passa a caneta ao novo Ministro
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General Frota passa o cargo ao General Bethlem, diante do Alto Comando do Exército

Chico Buarque
diz que MDB
não dá samba

Chico Buarque de Holanda
considera um absurdo "a mania de
se cobrar do artista, hoje, no Bra-
sil, um engajamento político em.
sua arte". Argumenta que o Brasil
vive um momento histórico de
abertura a idéias e chegará o mo-
mento de os artistas, compositores e
escritores se engajarem em Parti-
dos, a exemplo de Portugal em
abril de 1974. "Não é este o momen-
to ainda. Afinal, MDB nem cabe
em letra de samba".

O compositor, que está em Sal-
vador, defendeu Caetano Veloso e
disse não concordar com o com-
portamento de parte da crítica em
relação a ele. Chico refutou a ten-
tativa de alguns críticos de queré-
rem* situá-lo na linha do protesto:"Apesar ãe Você é a composição
mais alegre que tenho". (Página 6)

Faoro exige
garantia do
habeas-corpus não aparecem

Seleção vencei
e novos

O presidente do Conselho Fe-
deral da Ordem dos Advogados do
Brasil, Raimundo Faoro, disse on-
tem que o maior relevo na estrutu-
ração das garantias de liberdade"está no habeas-corpus, em sua fei-
ção mais ampla, que daria lugar à
mais expressiva de todas as cria-
ções jurisprudenciais do pais, infe-
lizmente interrompida pelos que tu-
do podem, em má hora do nosso
passado".

A declaração foi feita na aber-
tura da reunião dos presidentes das
OAB estaduais, 110 mosteiro de São
Bento, em Olinda, em comemora-
ção ao sesquicentenário do ensino
jurídico do Brasil. O encontro seria
realizado na Escola de Direito do
Recife, mas esta recusou-se a ceder
suas instalações. Na oportunidade,
o ex-Ministro da Justiça, Miguel
Seabra Fagundes, recebeu a Meda-
lha Rui Barbosa. (Página 21)

Sem qualquer destaque en-
tre os estreantes — Abel, Wil-
son, Eduardo e Serginho — a Se-
leção do Brasil venceu o Milan,
da Itália, por 3 a 0, ontem à
noite, no Maracanã. Rivelino,
Zico e Serginho fizeram os gols.
Com televisamento direto, a par-
tida teve uma renda fraca: CrS
652 mil.

Coríntians e Ponte Preta de-
e.idem esta noite, no Morumbi, o
Campeonato Paulista. Se o tem-
po regulamentar terminar em-
patado, haverá uma prorroga-
ção de 30 minutos. Persistindo o
empate, o Coríntians será cam-
peão, pois tem mais vitórias em
toda a competição. A Ponte Pre-
ta levantou uma dúvida sobre o
regulamento. A Escócia derrotou
o Pais de Gales por 2 a 0 e é o
quinto pais classificado para a
Copa do Mundo. (Págs. 35 e 36>

Às 8h30m de ontem o Presi-
dente Ernesto Geisel chamou o
General Sylvio Frota ao Palácio
do Planalto e depois dc um bre-
ve diálogo exonerou-o do Minis-
tério do Exército. Às 16h foi em-
possado 110 cargo o General Fer-
nando Bethlem, que comandava
o III Exército. O Presidente pe-
diu-Ihe que cumprisse sua mis-
são "mantendo a unidade do
Exército."

Pouco depois do meio-dia, o
Chefe do Gabinete Militar, Ge-
neral Hugo Abreu, leu para a
imprensa a seguinte nota de três
pontos:

"1 — O Presidente da Repú-
blica exonerou o General Syhio
Frota do cargo de Ministro do
Exército, nomeando para substi-
tuí-lo o General Fernando Bel-
fort Bethlem.

— A exoneração do Minis-
tro Frota é uma decisão de cará-
ter pessoal, sem qualquer vin-
culação com problemas políticos
da sucessão presidencial. N

— No sentido de evitar ex-
plorações e mal-entendidos, o
Presidente da República manda
reafirmar a informação já for-
necida, mais de uma vez, de que
nunca autorizou qualquer gestão
focalizando nomes dos futuros
candidatos. Considera as espe-
culações que se fazem sobre o
assunto prejudiciais aos interes-
ses do país, pretendendo tratar
do problema somente a partir de
janeiro de 1978."

Do Planalto o General Frota
seguiu para o Quartel-Gcneral
do Exército, de onde, pouco de-
pois, transmitiu por telex a todas
as unidades uma nota de oito pá-
ginas. Essa nota, distribuída à
imprensa no princípio da tarde,
acusa o Governo de tolerar a in-
filtração de pelo menos 97 comu-
nistas na administração e de ter
tomado posições internacionais e
econômicas que favorecem a sub-
versão. Segundo ele, o restabele-
cimento de relações com a Chi-
na "constituiu o primeiro passo
na escalada socialista que pre-
tende dominar o país."

Governadores, Ministros e
parlamentares governistas re-
cusaram-se a comentar a saída
do Ministro, por ser "um ato pri-
vativo do Presidente da Republi-
ca." O líder do MDB, na Cama-
ra, Sr Freitas Nobre, recomendou
à bancada que ficasse em silên-
cio até que a Executiva do Par-
tido tenha concluído um exame
amplo dos acontecimentos.

Não se registrou qualquer
anormalidade nas guarnições
militares do país e a Bolsa de Va-
lores abriu em alta de 1,4%, su-
bindo a 1,7% às llh30m. Quando
chegou a notícia da saída do Mi-
nistro Frota, o índice IBV estava
em 4996,7 pontos, subindo a 5000
quando se soube que estava no-
meado o substituto. O mesmo fe-
nômeno repetiu-se em São Paulo.

O General Frota, que trans-
mitiu o cargo numa cerimônia de
dois minutos, regressa hoje ao
Rio. Assumiu o Comando do III
Exército, em caráter interino, o
General Antônio Carlos de An-
drada Serpa, Comandante da 3a.
Região Militar. (Págs. 2, 3, 4, 17,
18,19, 20, 30 e editorial, pág. 10)

AG. AMIGA DO LAR - Oferoeo
empr.gada. caprichosas para
todos os sorvtcos babás cari-
nhosns cozinheiras gabaritadas,
acompanhantes, pacientes mo*
torista, atenciosos, caseiros, etc.
T.dos com cart. dc saúde e
refs. sólidas. Garantimos 6 me-
ses em contrato nosso empre*
gados esperam substitutos. Tel.
¦1SS.5M4 555-33] 1.

AG. MAYRA - Oferece acomp.
babá, diaristas, cozinh, copeira,
p a s s a d . Selecionada; Tel.
242-J869 ALDA.

ARRUMADEIRA - C/ prática o
boa aparência p/ casal paga
bom, cart, rof. 1 ano, Av.
Atlântica 2883/ 801.

AGENCIA RIACHUELO - Quo
desde 1934 vem servindo ao
RJ ofereço copa, arrum. babás
coz. o diaristas partir 1.500,00.
231-3191 o 2247*185,

A COZINHEIRA PRECISA-SE -
Forno e fogão, slario Cr,
2.500,00 — Exige-se roforoncias
o documentos — Tratar depois
do 10:30, na Rua Joana Angóli*-
ca, ri?. 250 ap. 301 - Ipanema.

ARRUMADEIRA/ COPEIRA -
Precisa-se c/ prática p/ casa
do pequena familia de trata-
mento, p e d E--se referências,
bom ordenado. Tr. Av. Atlanti-
ca, 2856/ 703.

ARRUMADEIRA - Precisa-se pa-
gas-e bem. Tratar Av. Gustavo
Sampaio, 187 apartamento
1201.

A COZINHEIRA MUITO BOA -
Tenho empregos 3 pedidos de
3.200 e de 2.500,00. Venham
urgente. Av. Copacabana, 53-1
ap. 402. D. Olga 49 andar.

A COZINHEIRA - Trivial fino,
p/ cafiai, durma emprego, dê
refs. prefere-se de meia idade.
Sal. 1.500. Senador Vergueiro,
154/603. 225-4678.

A COZINHEIRA - Prática trivial
fino. Dormir. Folga 15 em 15.
Casa trafamento. Documentos e
refs. 1 ano. Tel.: 274-4176. R.
Prof. Brandão Filho, 70/ 201.
leblon.

ÃRRÜMÃDEÍRA, casa família saT
ba ler e escrever. Prática servi-
ço. Ref. Run Carlos Rocha Haria,
202 J. Bolanico. 226-6062.

AGENCIA ASTOR - Atendo
Imediato seu pedido de cozi-
nheiras, babás, arrumadeiras,
domésticas em geral, c/ pe&-«oal selecionado, c/ does. e
refs. Idôneas. Garantia de 6
meses. Menor taxa ria cidade.
Tel. 359-7313.

ARRUMADEIRA ord. 1.000.00 sai
sáb, e dom. -exige-se doc Av.
Borges d£ Medeiros 2385 Ap.
302 Lagoa Tol. 286*0935.

A EMPREGADA TODO SERVIÇO.
Doe*, e ref. min. 1 ano. Folga
domingo 274*8966 - manhã.

ARR UMADEIRA-COPEIRA CrS
1.500,00 — Precisa-se c/ mais
de 25 anos p/ casa de familia,
saiba ler e escrever. Exige-se
referências minimo 1 ano. Tra-
tar D. Myriam 226-4693 R. Peri
317.

A MOÇA Boa aparência precisa-
se para Sra. estrangeira saben-
do cozinhar bem. Pode dormir
(ora. Tel. 255*9171.

AG. CENTRAL DOMESTICA ofer.
babás arru.cop. coz. s. forno

fogão fax. diar. doc. ref Av.
Copa, 610/510. T. 236-3161.

A DOMESTICA TRIVIAL VARIA.
DO pago CrS 3.000,00 faxor
serviço de 2 senhoras folga aos
domingos. R. Gomes Carneiro,
112 ap. 302. Ipanema. ______

AG. DONA LAURA LTDA. Ditai
tranqüilidade absoluta • pedir
as arru., cop. e cozinheiras de
D. laura. Rof. mínima T ano
a sei. rigorosa. Tol. 283-4795
e 224-4926.

A COPEIRA, babá e 
"coz. 

Ve-
nham darei bom en.prego, pas-
sagem, amlztide. Av. Copa, 534
apto. 402 D. Olga. 49 and.

ARRUMADEIRA - Precisa-se casa
fam. de preferência portuguesa
sabendo ler e escrever. Tr. Rua
Carlos Rocha Faria, n9 202. J
Jlotaniro. Tol.: 226-6062.

À COZINHEIRA SÍMPLES~~VX
RIADO - Com referência pago
CrS 2.800,00 faier serviço de
2 senhores f g. aos domin-
gos. Av. Copacabana, 1035 ap.
416.

Ã"BABA S CCZINirii "A "im

refs. e does. Tratar .u.i fonte
da Saudade, 283/ 202, Ugoa,
De 2a. à óa. pela manha.

A EMPREGADA Todo serv. Pr»,
cisa-se casal so, Paga 2.5CO.00
Folga todos os domingos. Av.
Copacabana, 534 Ap. 402 49
and.

ãgT"clãsse_77a" - MÃTd ü-
DE*. Atendimento 255-3449
apresonta domèst. ti
¦ z. arrum. babai
r_-dastr.

i\;V>.. CO.INHíl Ã
cun saib:m .o.: Ii
vcri.ido sal. ate 2..*).
manai, ass. cart. p.

f. tloc:
tator, l

Preciso
iniplej/

¦ Jga se-
INPS.

Av. Copacabana, 861 ap. 1114.

1



POLÍTICA E GOVERNO JORNAL DO BRASIL D Quinta-feira, 13/10/77 1<? Caderno

— Coluna do Castello
Sai ò candidato
e íica o sistema

/ Brasília — Enquanto Governo, Forças
Armadas c Nação assimilam o episódio da
substituição, -pelo Presidente Geisel, do Mi-
nistro do Exercito e apesar de ter o Chefe
do Gabinete Militar, na sua nota oficial, áes-
vinculado o fato da sucessão presidencial da
República, a primeira verificação a fazer é
que desapareceu um candidato a Presidente
sem que tenha submergido a corrente que ele
representava. Não se sabe como o General
João Baptista Figueiredo reagiu aos cconteci-
mentos e os avaliou, mas na verdade é pre-
maturo assegurar que sua candidatura te-
nha saído fortalecida.

Quando o General Fernando Bethlem
foi promovido a General de quatro estrelas,
um General-de-Brigaãa, atento observador
da cena política, disse-me: "Anote esse no-
me, é zebra para tudo". Isso não significa que
o General Bethlem, de nítida definição anti-
comunista, venha a substituir automática-
mente como candidato o General Silvio Fro-
ta. Supõe-se que ele esteja vinculado, além
da lealdade geral que um Ministro deve a
um Presidente, a uma lealdade, especial no
que se refere à sucessão, tema que somente
será tratado daqui por diante a partir de ja-
neiro. O General Sílvio Frota, de público, ja-
mais se declarou candidato, mas a articula-
ção do seu nome se tornara extremamente
ostensiva para que a ignorassem os respon-
sáveis pela solução do problema. Demitiu-
do-o, o Presidente discordou do seu compor-
tamento e vetou suas possíveis aspirações. O
General Figueiredo continua inscrito na lis-
ta de candidatos, mas na verdade se defron-
ta com os mesmos problemas anteriores.

A proclamação do General Frota indica
claramente qxie ele não aceitou sua morte
política. A ela respondeu, não permitindo
que se ouvisse à sua porta o toque de si-
lèncio, inas com uma clarinada, nítida con-
vocação de luta, na qual procura ativar a
emoção militar e aliciar a tropa com apelos
a interesses de classe e aos sentimentos an-
ticomunistas, e a interessar nessa luta o em-
presariado para a retomada de uma aliança
de salvação nacional. Ideologicamente, a
proclamação do General Sílvio Frota poderia
ter a data de 13 de dezembro de 1968, tanto
que poderia ter sido tranqüilamente subs-
crita pelos Ministros militares daquela época.

O Ministro demitido passou a bandeira
a seus companheiros, inclusive os da reserva,
e definiu a causa como a retomada da luta
contra o comunismo e a conupção. Indica
com clareza que o Governo do Presidente
Geisel transigiu externa e internamente com
o comunismo internacional e anuncia a pre-
sença de 97 agentes comunistas em postos
governamentais. Atrás dele o ex-Ministro po-
dera contar com a comunidade de informa-
ções e segurança, cujas serviços exalta e
cuja honorabilidade defende como se hou-
vesse uma ameaça concreta à segurança e à
estabilidade desses auxiliares do sistema. Re-
força a campanha contra a estatização,
ocorrida, pelo que deixa entrever, no atual
Governo e em tal grau que já estabeleceu um
capitalismo de Estado, vestíbulo de um re-
gime comunista.

As acusações são graves, tanto mais
quanto em diversos pontos coincidem com
acusações generalizadas de setores áescon-
tentes com o Governo. Mas o anacronismo
delas está em que não correspondem, em
substancia, ao clima interno e externo, pro-
fundamente alterados pela saturação do
processo revolucionário no interior 'e 

pelamudança da estratégia da luta contra o co-
munismo nos países líderes do mundo oci-
dental. Trata-se de uma peça que seria o
eco longínquo dos resíduos da guerra fria,de um momento em que os Estados Unidos
procuravam restabelecer a qualquer preço a
lealdade da América Latina para sustentar
sua desesperada situação no Sudeste da
Ásia.

Não nos parece que haja hoje condições
para um endurecimento das instituições nos-
moldes do que se passou em 1968. Â conste-
lação de fatores nacionais e internacionais
conduz a uma outra expectativa, a qual de
certo modo vem senão 'coberta 

pelo Presi-
dente Geisel, cujo Governo pode ser definido
até mesmo como um Governo de centro-es-
querda sem quô se lhe possa acusar de tran-
sigência com a subversão. A estatização tem
sido um probleina sob permanente debate e
há expectativas geradas de reversão, as
quais poderiam progredir sob um Governo
do tipo que faria, por exemplo, o General
Figueiredo, o qual parece ter as simpatias
do empresariado, a quem tardiamente o Ge-
neral Frota oferece a restauração de uma
aliança em termos nacionalmente inviáveis.

Mas o General Sílvio Frota não saiu do
Governo como uma estrela solitária. Sua
proclamação reflete o pensamento possível-
mente dominante entre seus companheiros
de armas que continuarão mobilizados na
busca dos mesmos propósitos de conter as
concessões do Governo a uma liberalização
reclamada pela opinião nacional. Ele deixa

• atrás de si problemas que sua demissão tor-
na agudos e que poderão ser a fonte de ar-' ticulação de novas candidaturas ou de trans-
ferências de apoio a um candidato civil. Com
a eliminação de um candidato que não era
do agrado do Presidente e cujos amigos se

¦ envolveram em articulações que alcançaram
mobilização pública de parlamentares e pro-
moção publicitária, o Chefe do Governo não
resolveu o problema da szia sucessão. Daqui
a janeiro, haverá tempo suficiente para que

. operem os compUcadores, sobretudo os que
irão frutificar nos resíduos da crise de on-
tem. Uma contradição a apontar ê que o Ge-

\ neral Bethlem não é menos anticomunista
do que o General Frota.

Carlos Cuslello Branco

Geisel exonera Sylvio Frota do Ministério
Brasília — Em decisão de"caráter pessoal", o Presi-

ciente Ernesto Geisel exone-
rou ontem do cargo de Mi-
nistro do Exército o Gene-
ral Sylvio Frota nomeando
para substitui-lo o Coman-
dante do III Exército, em
Porto Alegre, o General
Fernando Belfort Bethlem.

A comunicaç&o oficial da
decisão do Presidente da
República foi feita ás
12h40m, pelo chefe do gabi-
neto milLtar, General Hugo
Abreu, através da leitura de
nota oficial com 100 pala-
vras.

Decisão comunicada
O Presidente Geisel che-

gou ao Palácio do Planalto
às 8h30m, onde já o aguar-
davam os chefes dos Gabi-
rretes Civil e Militar, Gene-
rals Golbery do Couto e Sil-
va e Hugo Abreu e o chefe
do SNI, General João Batis-
ta Figueiredo. As Sh, o Mi-
nistro do Exército, General
Sylvio Frota, foi chamado
ao Palácio para ser infor-
mado da decisão presiden-'
ciai,

A partir das llh, a Secre-
taria de Imprensa passou a
telefonar para as redações
dos jornais convocando os
jornalistas credenciados e
Informando que seria distri-
buida uma nota oficial.
Aquela hora, já se sabia que
a nota tratava da exone-
ração do Ministro do Exér-
cito, embora a presidência
da República não confir-
masse nem desmentisse.

A guarda do Palácio do
Planalto não chegou a ser
reforçada mas os agentes
de segurança do Presidente
passaram a identificar to-
dos os jornalistas, à entra-
da, e os fotógrafos tinham
suas bolsas revistadas. As
12h, quase todos os jornalis-
tas credenciados, entre ei-
negrafistas e fotógrafos, já
se encontravam na Secreta-
ria de Imprensa.

Do Palácio do Planalto
podia-se ouvir os fogos da
festa de inauguração dos
quatro sinos da Catedral —

Santa Maria, Pinta, Nina e
Vila Rica — que dobraram
pela primeira vez em home-
nagem ao dia de Nossa Se-
nhora Aparecida. Em conse-
quência do feriado em Bra-
sília, milhares de pessoas,
alheios ao que ocorria a
poucos quilômetros dali fes-
tejavam a padroeira da Ca-
pitai Federal.

Enquanto isso, os jorna-
listas credenciados perma-
neciam nas três salas da
Secretaria de Imprensa, im-
pedidos de circular pelos
corredores do Palácio. Os
telefones tocavam lncessan-
temente. As 12h25m, o Co-
ronel Camargo entrou na
sala e foi Imediatamente
cercado pelos repórteres, ai-
guns com ligações interur-
banas com as sedes de seus
jornais no Rio de janeiro
•e São Paulo.

— Ainda não tenho nada
a informar, aguardem um
pouco mais, disse o porta-
voz do Governo.

Ele retornou em seguida
ao gabinete do Presidente
Geisel, no momento em que,
através de um telefonema,
soube-se da nota do Minis-
tro do Exército em que o
General Frota fazia um re-
lato de sua administração,
criticava alguns pontos da
política governamental e
comunicava que havia sido
demitido depois de um en-
con tro com o Chefe do Go-
verno.

Anúncio formal
As 12h40m, o Coronel Ca-

margo retornou à Secreta-
ria acompanhado do chefe
do Gabinete Militar, Gene-
ral Hugo Abreu, que trazia
a nota nas mãos. Os jorna-
listas correram para a sala
de entrevistas para dispu-
tar as poucas cadeiras exis-
tentes. A mesa ficou repleta
de gravadores.

O Coronel Camargo en-
trou na sala e anunciou so-
lenemente: "Peço aos ser
nhores que se levantem pa-
ra receber o chefe do Gabi-
nete Militar*. O General
Hugo Abreu, com a fisiono-
mia grave, foi levado à sala
pelo adjunto, Sr João Ma-
deira, e ocupou a cadeira
principal, no centro. Ele ini-
ciou a leitura da nota sem
fazer nenhum comentário,
apenas com um "meus se-
nhores".

Ao final da leitura, um
repórter indagou: "O se-
nhor permite perguntas.
General?".

Não — foi a resposta.
Só para saber se o Ge-

neral Bethlem já tomou
posse. Está diretamente li-
gado ao assunto.

O Coronel Camargo
completa as informações —
respondeu.

Aguardem que tenho
algumas informações com-
plementares, disse o secre-
tário de Imprensa.

Depois de acompanhar o
General Hugo Abreu até a
saida o Coronel Camargo
retornou e disse: "Eu só te-
nho mais a seguinte infor-
inação: a posse do General
Bethlem vai ocorrer agora
as 16h, no Palácio do Pia-
nalto. A imprensa está con-
vocada. Multo obrigado".

Censura
A RADIO JORNAL DO BRASIL — assim como

todas as emissoras de rádio e televisão do país —
recebeu, às 16h 15m de ontem a seguinte comuni-
cação do Departamento de Censura Federal: "De
ordem superior somente será permitida a divulga-
ção nas emissoras de rádio e televisão de notas ofi-
ciais sobre a substituição do Ministro do Exército.

As 18h foi transmitida pela Censura outra no-
ta: "De ordem superior ficam as emissoras de rá-
dio e televisão proibidas de divulgar em seu noticia,
rio a proclamação feita boje pelo ex-Ministro do
Exército, General Sylvio Frota, flue não está incluída
entre as notas oficiais permitidas para divulgação".

Telefone para

264-6807

e faça uma assinatura do

JORNAL DO BRASIL

ALUGUEL
DE ÔNIBUS

Para Turismo, Excursões, Trans-
porte de Pessoal.e Transporte
Solidário. Com Mercedez Benz,
Marcopolo III, 36,40 ou 45 pol-
tronas-com ou sém arcondici-
onado-motoristas selecionados.
TURISMO SANTA SOFIA

394-5044 - 394-5135

JUIZ DE FORA

(Zr) JOALPA HOTEL
V1 A SUA NOVA OPÇÃO
^—^ (RECÉM-INAUGURADO) ¦

AV. RIO BRANCO C/ GETÚIIO VARGAS

Com 80 apartamentos: Suites, conjugados e super luxo com ar
condicionado geladeira, TV a Cores, telefone e som FM.

Apartamentos Standard: com telefone e FM. Garagem e piscina
exclusiva dos hóspedes. Registro no BDMG e na EMBRA7UR seb
o n.° 1164.

RESERVAS: EM JUIZ DE FORA (DDD 032) FONE 211-6055
NO RIO FONE 269-3295 (P

CASA SAN1À CILAIR/V
A ESQUINA DA MODA MASCULINA

___ ' 
¦ 

,..,.. ,.. Brasília

O General Hugo Abreu leu a nota comunicando a decisão de Geisel
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O Presidente da República,

no uso da atribuição que lhe confere o artigo 81, item VI,
da Constituição, resolve

EXONERA U

o Ceneral-de-Exürcito R/rim SYLVIO COUTO C012LIIO DA FROTA, do
cargo de Ministro de Estado do Exército.

Brasília, 12 de outubro de 1977; 156? âa Indo

pendência e 699 da República.

^/La-A/'*! ^

A demissão de Frota

Vigilância nos palácios é normal
As 13h de ontem, quando a de-

missão e a nota do General Sylvio
Frota já eram do conhecimento das
redações dos jornais, era normal o
esquema de vigilância dos Palácios
do Planalto e da Alvorada e também
da residência do Vice-Presidente da
República.

Na esplanada dos Ministérios,
contudo, colocaram-se correntes à
entrada dos três Ministérios milita-

Presidente não
O Presidente Geisel não altera-

rá sua agenda de hoje, que inclui o
almoço anual com o grupo parla-
mentar cristão. "É um dia próprio
para orações" — lembrou o Coro-
nel Toledo Camargo, ao confirmar a
agenda.

Pela manhã, às 9h, receberá as

res e qualquer veículo que fosse en-
trar era parado pelos guardas de vi-
gilancia, com seu ocupante inquiri-
do. No setor de clubes Norte, área
próxima ao Palácio da Alvorada, a
movimentação de automóveis e pes-
soas era comum ao ensolarado fe-
riado de Brasília, com a maior par-
te dos clubes registrando boa fre-
quência.

altera agenda '
credenciais dos novos Embaixadores
da Polônia, Sr Jan Kinast, e da
França, Sr Jean Béliard. A p a r t i r
das lOh, despachará com os Minis-
tros do Trabalho e da Previdência
Social. Encerrará o dia recebendo,
no mezzanino do Palácio, uma cara-
vana de crianças de Ribeirão Preto.

KEY SYSTEM KS-564
Um telefone que vale por 7

Capacidade de até 6 linhas externas

1 sistema de comunicação Interna entre
2 até 20.aparelhos

m

Qualidade Standard Electrica ,
SYMPAX TELECOMUNICAÇÕES Autorizai»

.Rua República do Líbano, 46 -1? and.Tel.:.235-2526
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Sob a coordenação do Dr. Syllas Tozzini, o Seminário em questão focalizará a IMPOR
TAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS, sob os mais variados aspectos práticos,
contratuais e fiscais. Este seminário será apresentado no Rio de Janeiro no dia 28 de
outubro no Hotel Nacional e em São Paulo no dia 11 de novembro no Hotel Hilton, no
horário das 9,00 às 12,00 hs. e das 14.00 às 17.00 horas.

EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS: 1- Regime Jurídico, 2- Serviços Beneficiados. 3- Requisitos Legais. •!- £*¦
chujo da Lucro Tributável do I. de Renda, 5- Incentivos a Brnpresm de Engenharia: vendas no Mercado Interno,
CQuiparadiii d exportação, de maquinaria nacional porá a execução de obras >m exterior - requisitos tí Ciilciilo'dõ
incentivo: destino dos bens j/jiíí conclusão das obras:exportação temporária de equipamentos rsu.i eventual, wn-
da ou arrendamento: importação de máquinas com suspensão de tributos para execução de obras na exterior.
6'-- Garantia do Tesouro Nacional para Cobertura de Riscos, para Eniprcsas que pretendam prestar serviços po
Exterior. 7- Exclusão do Lucro Tributável do I.R.: lucros obtidos eni bolsas de mercadorias no exterior
IHEOGWGI.'IMPORTAÇÃO 

DE SERVIÇOS:'/- /smcío rfí /. de lemla "d Fonte ms Rcmeisll paru o f «rer.o, de Rcmbtvm-
tos correspondentes <i Importação de Serviços: Relação de Serviços Beneficiados, Requisitos. Aprovação po- ür:
gâos Governamentais, Registros de Contratos nu Banco Central o AyerbaçSo no INPI. 2- Regime Legal dos:
RoyalUeS referentes a Patentes de Invenção, Marcas de Indústria. Comercio e Serviços, Assistência Técnica Oen-'tifica 

e Semelhante — Aspectos Contratuais, Limites Máximos Dedutivcs.

INSCRIÇÕES EMS. PAULO: R. Libero Badaró,377 -cj.2210-Tels.:36-6269 e36-9041.

AV. COPACAéÁNABSOlJIN^OM^ríTA CLARA

"MEU DEPOIMENTO PERANTE A CPI DO CONSUMIDOR"

EM DEFESA DO CONSUMIDOR
LIVROS DO DEPUTADO NINA RIBEIRO

Alimentos envenenados, mesmo o doce das crianças. Venda de remédios proi-

bidos. Eletrodomésticos defeituosos. Automóveis inseguros. Tecidos que logo

se esgarçam. Por isso o Deputado Nina Ribeiro escreveu estes dois livros. Frutos

de pesquisas em vários países, revertendo tudo em benefício da ANDEC — As-

sociação Nacional de Defesa do Consumidor.

Compre nas bancas de revistas ou à Rua México, 111 - 20? andar, no Rio de

Janeiro. Também pelo reembolso postal — Caixa Postal 07/321, Brasília.

Esta é a sua campanha de defesa do consumidor.

EXCURSÕES
SAÍDAS DIÁRIAS

GARANTIDAS
BUENOS AIRES

1?dlos —CrS 3.780,°°
•BUENOS AIRES E

BARILOCHE
lòdlai — Crlt.13J,°°

MONTEVIDÉO E
BUENOS AIRES
lidlq* — Críí.JM,"»

•PORTO ALEGRE —
ASSUNÇÃO-FOZ

11 dias — Cri 5.510,°"
• FOZ DO IGUAÇU

PORTO ALEGRE
<dlo«--Crt 3.tlQ,°»

i™,Kiam,,„o [M 12 MESES
VINDA Dl KISIOIN! IODOVI»«l«l

PARA O BRASIL [ AMERICA DO SUL

A South Atlantic
Av, Rio Branco. 156 Grs 62b ; 626

Tels: 283-4812 IPbxl 221 1265
221-2580  IMTON.r.B

GUARAPARI
VITÓRIA

saidas:
30 out. - 12 nov.

ÇOSJA DO OURO
saídas: 21 out. - 25 nov.

CIDADE
DA CRIANÇA/
SIMBA SAFARI

saidas:
28 oul. - 04 nov.

CAMPOS
DOJÒRDÃO/

COSTA DO OURO

CAMPOS
DOJÒRDÃO/

CIDADE DA CRIANÇA
29$ut.

a
COSTA DO OURO/

C10ADE DA CRIANÇA

ACÁCIA TURIIMO
Viage berru pelo Brasil

Av. Rio Branco, 155 S/Loja 232'
Tels 222-8130 232-9810 224-0405

Rio de Janeiro - RJ
lEtMBRATVfí^pBOOOOÍrlOOB*

M0OMPRAS
iHfTAL NOS

E;Ü:A.
MIAMI

US$529," Ida e volta

NEWYORK
US$663,"1 Ida e volta

Também financiados
SAÍDAS: Outubro 23-

Novembro 06. 20 e 27-
Dezembro 04, 11 e 14

CRUZEIROS de
¥ÍM©
ANTÁRTIDA E
TERRAD0F0G0

Saídas: 03.16 e 31 Jan.
10 Fev. 78.

MANAUS
Saldas: 08 e 11 Jan. 4 Fev. 78

CARNAVAL em
SALVADOR

Saida: 02 Fev.

CARNAVAL em
MARDELPLATA

Saida: 04 Fev.

CRUZEIROS AO
Saídas: 28-Jan. -18 Fev.

MARAVILHOSOS
CRUZEIROS

NOS LUXUOSOS NAVIOS DA

AMPLOS PLANOS DE
FINANCIAMENTO

RESERVE JÀ A SUA CABINE

í;,'<í>|nSÇt1Ç06S:

^fl^Mantic'MMÈBm^èo^YGn,,636/625

fè^lPb1ílOT?faÍZ - 24ÍIT769



JORNAl DO BRASIL ? Quinta-feira, 13/10/77 ? T Caderno POLÍTICA e governo

Presidente pede unidade militar a Bethlem
_ ... « u.-i-  - _,.4.,i,m.i.irin Infof. IrillHíBrasília — O President:

Ernesto Gelsel, ao empos-
sar ontem o novo Ministro
¦do Exército, General Fer-
nando Bethlem, em soleni-
dado realizada ás lOh, no
Palácio do Planalto, pediu
que ele cumprisse sua mis-
são "mantendo a união do
Exército, trabalhando com
eficiência para o bem de?-
sa Importante Instituição
do pais que, Juntamente com
a Aeronáutica e a Marinha,
tem o pesado encargo de as-
segurar a nossa sobrevlvén-
cia como Nação, no âmbito
internacional, e assegurar a

ordem e estabilidade Inter-
na".

O General Fernando Bel-
fort Bethlem, falando em
seguida, disse que foi "to-
mado de total surpresa" pe-
Ia indicação de seu nome,
acrescentando que colocará
no cargo "meus quase 50
anos de serviço e vou de-
pender, para o bom dí-sem-
periho das minhas funções,
do total apoio de Vossa Ex-
celêncla, de todo o Mlnisté-
rio. e de todos os meus ca-
maradas do Exército, dos
meus camaradas da Marl-
nha e da Força Aérea".

A

A solenidade durou exa-
tamente 10 minutos e teve
Inicio com a fala de lmpro-
viso do Presidente Gelsel:

"Como já se tornou pú-
blico, pelo ato que assinei
hoje, exonerei o Excelentis-
cimo Senhor General Sylvio
Frota do Ministério do Exér-
cito e convidei para o car-
go o General Fernando Be-
thlem, Comandante do III
Exército, que aceitou essa
incumbência. Em conse-
quência, convidei os senho-
res para assistirem sua pos-
se no cargo para o qual foi
nomeado.

Desejo, nessa oportunida-
de, transmitir os meus vo-
tos de felicidade pessoal e o
desejo de que cumpra a sua
missão mantendo a união do

1 saudarão de Geisel
Exército, trabalhando com
eficiência para o bem dessa
importante instituição do
pais que, juntamente com a
Aeronáutica e a Marinha,
têm o pesado encargo de as-
segurar a nossa sobrevivên-
cia como Nação no âmbito
internacional e assegurar a
ordem e a estabilidade In-
terna.

listou certo de que o Ge-
neral Bethlem, pela sua Ion-
ga carreira militar, pela sua
tradição, pelos trabalhos
que produziu, pelo desempe-
nho nos comandos que tem
exercido, está à altura deste
cargo. Nessa oportunidade
desejo, ao mesmo tempo que
lhe agradeço ter aceito meu
convite, formular-lhe votos
de pleno êxito na sua mis-
são".
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A partir da esquerda os Generais Vinícius Notare, Moacir Potigua-
ra, Argus Lima, Fernando Bethlem, José Pinto Rabelo, Arnaldo
Calderari, Sylvio Frota e Serff Sellman na posse do novo Ministro

A resposta de Bethlem
Em agradecimento, o Ge-

neral Bethlem falou, tam-
bem de improviso:

"Eu quero agradecer a
Vossa Excelência a honra
que me conferiu trazendo-
me a Brasília e convidando-
me para ser o seu Ministro
do Exército.

Fosso informar a Vossa
Excelência que fui tomado
de total surpresa, porque
não esperava, a pouco me-
nos de um ano para termi-
nar a minha carreira na
ativa, exercer tão alto car-
go. Sei que vou colocar ne-
ie os meus quase 50 anos de
serviço • vou depender, pa-

ra o bom desempenho das
minhas funções, do total
apoio de Vossa Excelência,
de todo o Ministério e de
todos os meus camaradas
do Exército, bem como, dos
meus camaradas da Mari-
nha e da Força Aérea.

Penso que com esse apoio
e num Governo que se en-
contra tão bem entrosado e
com os olhos voltados para
o bem do meu Exército e da
minha pátria, eu poderei
desempenhar à altura o ele-
vado cargo a que sou condu-
zido pela bondade de Vossa
Excelência, Senhor Presi-
dente. Muito obrigado".

O Presidente da República,
l

no uno da atribuição quo llio coiiício o arliyo 81, Uva VI»

./ da Constituição, rocolvo

NOMEAR

O Ceneral-de-Excrclto FERNANDO HELTORT BETIlt.KM para CXor-
cer o cargo de MlnlGtro do Entado do Exercito.

Branlna, 12 de outubro do 1 977} 156? da Ir,-
dependência « 899 da República.

Sala e quartocom
dependências,

cozinha
e garagem
na zona sul!

Reservas desde já no

A nomeação de Bethlem

Transmissão do cargo foi rápida
Em breve cerimônia — durou ape-

nas dois minutos, segundo o chefe do
Centro de Relações Públicas do Exerci-
to — sem discursos e com a presença de
cinco membros do Alto Comando — o
General Sylvio Frota transmitiu ontem
às 19h, o cargo de Ministro do Exército
ao General Fernando Belfort Bethlem.

Apesar dos assessores do ex-Minis-
tro terem convocado a imprensa para a
solenidade, no último Instante todos os
jornalistas e fotógrafos foram impedidos
de assistir a transmissão do cargo, "de

acordo com determinação do novo Minis-
tro", conforme explicou o Coronel Luís
Vasconçellos, porta-voz do Gabinete.

O primeiro General a chegar foi o
Ministro-Chefe do Estado-Maior das
Forças Armadas, General Moacyr Poty-
guará, que se dirigiu diretamente ao
Gabinete. Outros que tomaram os eleva-
dores dos oficiais foram os Generais
Arnizaut de Mattos e Antônio da Silva
Campos, Comandante Militar do Pia-
nalto e chefe do Centro de Informações
do Exército.

Trajes civis
Farda volta com fim das férias

O novo Ministro do Exér-
cito tomou posse em traje
civil — terno preto e cami-
sa branca — porque sua
farda de General-de-Exér-
cito ficara em Porto Alegre.
Colhido de surpíesa, na ma-
nhã de ontem, no Rio, onde
se encontrava em férias, o
Comandante do III Exército
tinha apenas roupa civil era
sua bagagem, quando o ja-
tinho HS da FAB foi bus-
cá-lo.

Chamado a Brasília ante-
ontem, o General Bethlem

De Falcão, o
I.° cumprimento

O Ministro da Justiça, Sr
Armando Falcão, compare-
ceu, ontem, a todos os atos
posteriores à exoneração do
•x-Mlnistro Sylvio Frota •
foi o primeiro a cumpri-
mentar o novo Ministro do
Exército, General Fernando
Belfort Bethlem, na soleni-
dade de sua posse, no Pala-
cio do Planalto.

Seus assessores mais dlre-
tos só tomaram conheci-
mento da exorieração no
Inicio da tarde, por infor-
mações de terceiros, e, ao
telefonarem para sua casa,
às 15h, foram Informados de
qu"e ele já havia saído para
o Palácio do Planalto, acom-
panhado do seu assessor
particular, Sr José Boni-
íáclo.

chegou à Base Aérea de
Brasília às llh38m de on-
tem e se encontrou com o
Presidente Geisel às
12hl0m, no gabinete do ter-
ceiro andar do Palácio do
Planalto. Naquele momento,
o Presidente convidou-o pa-
ra substituir o General Syl-
vio Frota. Depois, ele e o
General Geiáel almoçaram
juntos, no próprio gabinete
presidencial. Mais tarde, o
General Bethlem saiu, vol-
tando ao Planalto 45 minu-
tos antes da hora da posse.

Porto Alegre — Ao ser informado
no final da manhã de ontem da escolha
do novo Ministro do Exército, o assessor
do General Bethlem, Coronel João Ba-
tlsta Bezerra Leonel, embarcou à tarde
para Brasília, levando as malas com per-
tences pessoais do General Fernando
Bethlem, inclusive suas fardas, pois o
Comandante do III Exército estava de
férias no Rio de Janeiro.

O Coronel João Batista Bezerra Leo-
nel não quis comentar a escolha do Ge-
neral Bethlem para Ministro do Exér-
cito, llmltando-se a informar que soube
da noticia no final da manhã e não ti-
nha maiores detalhes. Um Coronel que
supervisionava a segurança de altos ofl-

ciais estava no Aeroporto Salgado Filho,
com dois agentes de segurança e acom-
panhou o embarque do Coronel Leonel
no vôo 155 da Varlg, embora estivessem
no aeroporto por outro motivo: a chega-
da, que não ocorreu, do diretor do De-
partamento de Ensino do Ministério do
Exército, General Ariel Pacca.

O General Ariel Pacca viria ontem a
Porto Alegre para inspecionar o Centro
de Preparação de Oficiais da Reserva
(CPOR) e a Escola Militar, mas quando
estava em Curitiba, recebeu a informa-
ção da reunião do Alto-Comando em
Brasília, retornando do Paraná, direta-
mente para a Capital federal.

EXECUTIVE TRANSPORT
Aluguel de veículos d» luxo, com eu tem «r eondiclonsdo,

• motorista bilingu» para lervlçoi d» «xecutivoi, eomuladoa,
congressos, easamenloi « transport» da personalldadei.

Empresa especializada. Faturamento mensal. Condlçõe» «spe-
ciais para contratos. Consulte p/tels. 248-4863 e 284-1693. (P
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Vinculada ao Ministério das Comunicações
EDITAL — N.-01777/ESAP

PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE
DE ENSINO SUPERIOR

1. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, com o objetivo do criar s implantar, em
Brasilia-D.F„ a Escola Superior de Administração Postal — ESAP, torna público que realizará
Pré-Qualificação de professores de Ensino Superior, para a formação do seu Quadro Docente.

2. OBJETO DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO

O objeto da presente Pré-Qualificação é o CADASTRAMENTO E SELEÇÃO de professora!
habilitados a lecionar disciplinas, integrantes dos Cursos de Nível Superior, que serão desen-
volvidos pela ESAP.

2.1 —As disciplinas retrocitadas são as integrantes das Área3 da Ciências Administrativas,
Econômicas e Contábeis.

2.2 — Os professores interessados deverão enviar seus currículos, em duas vias, indicando a(s)
disciplina(s) que pretendem lecionar.

3. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO

3.1 — Os interessados deverão remeter a documentação ora solicitada, até o dia 30 deoutubro
do corrente ano, à COGESU — Coordenação Geral de Ensino Superior da ECT, no
Edifício Sede da ECT — Setor Bancário Norte — Projeção 31, Brasília—D.F.

3.2 —Aceita-se o envio da documentação por via postal.

4. DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1 — Os candidatos a essa Pré-Qualificação deverão possuir, no mínimo, dois dos seguintes
pré-requisitos, sendo o indicado na letra "a" indispensável.
a) Experiência de magistério de Nível Superior, no mínimo de 2 (dois) anos.
b) Parecer do Conselho Federal de Educação.
c) Mestrado ou Doutorado.
d) Trabalhos técnico-científicps publicados.
e) Especialização na área da(s) disciplina(s) pretendida(s).

4.2 — Não será avaliada a documentação que não atender às condições do presente Edital.

4.3 — Recebidos os "Currlcula Vitae" e feita sua avaliação por "Comissão Especial", desig-
nada pela Presidência da ECT, serão convocados os professores qualificados para a
seleção final, após o que serão contratados, em regime de tempo integral.

4.4 —Aos professores devidamente selecionados, a ECT oferecerá it seguintes condições
empregatícias:
4.4.1 — Remuneração mensal ao nível salarial das Universidades federais do País.
4.4.2—Assistência médica integral, extensiva aos seus dependentes.
4.4.3 — Gratificação de Produtividade.
4.4.4 — Recursos Audiovisuais Modernos.
4.4.5 —Biblioteca Especializada.
4.4.6 — Modernas instalações didático-administrativas.
4.4.7 — Possibilidade de Especialização no Exterior.

4.5 —A Pré-Qualificação de que trata o presente Edital não obriga a ECT a contratar todos os
candidatos.

COHÍAROIMjQUER um cobra.
0 Banco Real cobra e recebe.

Além de respeitado, o Banco Real sabe ser
enérgico quando é preciso. E a Agência responsável
pela cobrança realmente se empenha em fazer com
que o sacado pague.

O resultado aparece na conta corrente do
cliente. Porque o Banco Real não se limita a cobrar
e receber: também credita rapidamente o valor do
pagamento.

Isto acontece até nas cobranças feitas em
outras praças, pois as 553 agendas do Banco Real

são interligadas por um sistema próprio de
comunicação. Por isso, o prazo entre o recebimento
e o crédito em sua conta corrente é feito
no menor tempo possível.

Mesmo que a sua empresa ainda não seja
cliente do Banco Real, fale com os funcionários
especializados ou com o Gerente. Eles sabem como
receber sua cobrança.

BANCO REAL
O Banco que laz mais por seus clientes.
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Quartel General teve expediente no Gabinete do Ministro
Presença no Ministério

dum apenas 50 minutos
O General Sylvio Frota só

chegou ao Ministério d o
Exército às I6hl0m, e m
companhia do Comandante
Militar do Planalto, Gene-
ral Arnizaut de Mattos, di-
r 1 g Indo-se imediatamente
ao Centro de Informações
do Exército.

!Logo após a chegada do
Ministro as chaves do ele-
vador privativo do 8o 'andar
foram requisitadas e ouviu-
se pelo rádio a comunicação
de que estava proibida a su-
bida de pessoas no prédio.
As Insígnias do Comandan-
te Militar do Planalto e do
Ministro de Estado chega-
ram a ser hasteadas mas.
às Í7h, o General Frota re-
tlrou-se do prédio.

Pela manhã, o moV.men-
to nos Ministérios militares
só foi diferente pela presen-
ça de maior número de sol-
dados em cada prédio,
guarnecido em todos os la-
dos e nos fundos. A entra-
da, fechada por correntes,
só era permitida com a
Identificação e com a infor-
mação do que a pessoa Iria
fazer.

Entretanto, às 13h 15m, a
sentinela rio Ministério do
Exército não aceitou a ex-
pltcação de que se desejava
buscar informações para a
imprensa, pois, disse que
Jornalistas estavam proibi-
dos de passar.

— "E por quê?" Olha —
respondeu — eu não sei o
que houve. Só sei que a or-
dem é essa".

Nos outros Ministérios —
Marinha e Aeronáutica —
cujos prédios ficam ao lado
do edifício do Exército, vi-
gorava também a proibição
de acesso. No prédio do Mi-
nistério da Marinha as ban-
deiras hasteadas indicavam
a presença do Ministro Ge-
raldo Azevedo Henning.

Segundo explicou o sar-
gento dc dia no Ministério
do Exército, entre meio-dia

e 13h a imprensa teve o
acesso liberado, mas aquela
hora — 13h 30m — nem
mostrando todas a.s provas
de Identidade disponíveis.
Ao mesmo tempo em que
os civis eram Impedidos de
circular até mesmo nas cal-
çadas do prédio, observava-
se no estacionamento o au-
mento do número de carros
de oficiais colocados em es-
tado de prontidão.

Os oficiais que servem no
Centro de Informações do
Exército (Clex) chegavam
em traje esporte. Todos iam
rapidamente em direção à
entrada. Entretanto ne-
nhum general íoi visto
transitando pela esplanada
dos Ministérios.

'As 15h o Coronel Vascon-
cellos foi chamado ao Quar.
tel General. Pouco antes
soube-se que o General Syl-
vio Frota estava reunido ali
com os oficiais generais
que servem em B r a s 11 i a .
Também foi Informado que
os Comandantes do Exerci-
to foram chamados à Capi-
tal, mas dirigiram-se direta-
mente ao Palácio do Pia-
nalto.

O Centro de Relações Pú-
blicas do Exército alegou
"falta de tempo" para o
to ao convite feito por volta
de llh30m para que os re-
pórteTes fossem até o QG
;do Exército a fim de entre-
vistar o Ministro Silvio Fro-
•ta. Expiicou que ele estava
¦muito ocupado, reunido
com seus assessores mais
'diretos.
> No meio da tarde já se
admitia que essa entrevista
não se efetuaria mais, por-
que agora perdera a oportu-
nidade. Percebia-se entre os
oficiais uma certa agitação,
embora as informações fos-
sem de que, "para as clr-
cunstancias, a situação po-
de ser considerada normal".

Leia editorial "Via Institucional"

BANCO CENTRALDO BRASIL

COMUNICADO DEDIP N.° 545

OBRIGAÇÕES DO TESOURO NACIONAL-TIPO REAJUSTÁVEL
EDITAL DE SUBSTITUIÇÃO

O BANCO CENTRAL DO BRASIL, tendo em vista o dis-
posto no artigo 2.° da Lei Complementar n.° 12, de
08.11.71, e Portaria n.° 07, de 03.01.77, do Exmo. Sr. Mi-
nistro da Fazenda, torna público que o Banco do Brasil S.A.,
por intermédio de suas agências, está autorizado a receber
no periodo de 17 a 25.10.77, no horário de expe-
diente normal para o público, OBRIGAÇÕES DO TESOURO
NACIONAL - TIPO REAJUSTÁVEL, das modalidades nomi-
nativa-endossável e ao DOrtador, de prazo de 2 e 5 anos,
vencíveis no mês de novembro de1977, para substituição
por novas Obrigações.
2. As pessoas físicas e jurídicas' que desejem realizar a
substituição poderão optar por receber os novos títulos,
nas seguintes condições:
a) OPÇÃO POR OBRIGAÇÕES DE PRAZO DE RESGATE

DE 2 ANOS - TAXA DE JUROS DE 4% a.a.
O valor nominal
reajustado vigorante no
mês de setembro de 1977

- Valor de substituição:

Início da fluéncia de
juros e de prazo:

Vencimento:
• Modalidades:

Contados a partir
do mês de setembro de 1977
15.09.79
Ao portador e
nominativa-endossável

b) OPÇÃO POR OBRIGAÇÕES DE PRAZO DE RESGATE
DE 5 ANOS - TAXA DE JUROS DE 6% a.a.

O valor nominal
reajustado vigorante no
mês de setembro da 1977

- Valor de substituição:

- Início da fluéncia de
juros e de prazo:

-Vencimento:
• Modalidades:

Contados a partir
do mês desetembro de 1977
15 09.82
Ao portador e ¦
nominativa-endossável

3. As Obrigações a serem substituídas serão acolhidas
pelo valor nominal reajustado vigorante no mês de novem-
bro de 1977, acrescido, facultativamente, dos juros
líquidos a -que fizerem jus.
4. Os juros não utilizados na forma do item anterior serão
pagos pelas agências do Banco do Brasil S.A.no mesmo
dia da entrega das novas Obrigações.
5. Para os fins previstos neste Comunicado, o Banco do
Brasil S.A.somente acolherá os certificados representati-
vós da quantidade, de Obrigações a serem efetivamente
substituídas.
6. Os possuidores de certificados representativos de Obri-
gáçõès do Tesouro Nacional - Tipo Reajustável que não de-
selarem substituir integralmente a quantidade de Obriga-
ções expressas nos mesmos deverão, antes de apresen-
tá-los à substituição, providenciar a normal subdivisão des-
ses certificados junto às agências do Banco do Brasil S.A.,
de acordo com as instruções em vigor.
7. A importância em cruzeiros inferior ao valor de uma
Obrigação, decorrente do processo de substituição, será
devolvida pelo Banco do Brasil S.A., no mesmo dia da en-
trega dos novos títulos.
8. A apresentação das Obrigações fora rio prazo indicado
no item 1 do presente Comunicado implicará na perda da
faculdade especificada no referido item.
9. Os certificados representativos das novas Obrigações
serão entregues pelas agências do. Banco do Brasil S.A.
entra os dias 03 e 0411.77.
10. Nas capitais dos Estados a execução do processo de
substituição ficará a cargo das respectivas Agèncias-Centro
do Banco do Brasil S.A.

Rio de Janeiro, 30 de setembro de 1977.
DEPARTAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA
a) Chefe de Departamento

Brasília — As llblllm o sa-
guâo «Io Quartel-Gcneral do Es-
taclò-Malor do Exército, onde
funciona, ho quarto andar, o
gabinete do Ministro do Exér-
cito, estava vazio. O sargento
Flores, que atendia na recep-
ção, parecia não entender a ra-
•/ão de tantos telefonemas e li-
mitava-se a responder: "Hoje
c feriado, não há expediente".
De fato, não havia expediente,
exceto no quarto andar, para
onde se dirigiam, apressada-
mente, os oficiais que estavam
sendo chamados cm suas casas.

Junto ao sargento, um
agente de segurança dizia ape-
nas que "a nota" ia ser distri-
Iniída pelo Coronel Vasconce-
los, no setor de Relações Públi-
cas, na Esplanada dos Minis-
térios. E aconselhava aos repor-
teres a .aguardarem no saguão,
acrescentando apenas que "o
Ministro está em seu gabinete".
Dez minutos depois, outro sar-
gento assumia o posto na re-
cepção e recebia instruções do
agente de segurança. Com a
chegada de outros jornalistas e
fotógrafos, os homens da segu-
rança — a essa altura três —
começaram a ficar impacien-
tes.

Sem Iroeo
Ao meio-dia chegou o Co-

ronel Lotus Silva, do 32? GAC,
fotografado ao entrar no QG;
dez minutos depois, um dos
agentes de segurança dirigiu-
se aos fotógrafos e disse: "Vo-
cês podem escolher: ou me dão
os filmes ou eu tomo as iná-
quinas". Os fotógrafos entrega-
rium os filmes.

Após este incidente todos os
jornalistas foram intimados a se
retirarem e se postarem do lado
de fora do prédio. As 131i 05m
chegou de táxi (um Chevette
azul) o Coronel Lauro Pio, com
uma pasta preta na mão esquer-
da e uma sacola de compras na
mão direita. Entrou no prédio c
logo saiu, dirigindo-se aos repor-
teres: "Algum de vocês troca
uma nota de cem por duas de
cinqüenta, para eu pagar o tá-
xi"? Um jornalista fez a troca e
o Coronel perguntou: "Vocês são
repórteres? Vocês são muito vi-
vos".

Visita ao médico
As ISh 20m parou na porta

do QG uma ambulância do Exér.
cito. Um médico desceu apressa-
do, entrou no prédio mas logo
saiu, acompanhado pelo agente
de segurança, que apontou o ca-
minho a seguir. A ambulância se
afastou, contornou a praça e en-
trou pelo portão privativo do Mi-
nistro. Pelo niesmo portão entra-
ram mais de 20 automóveis, a
maioria apenas com o motorista,
até que, às 13h 35m. um agente
de segurança determinou que o
o portão (unia entrada lateral,
no subsolo) fosse fechado: "Po-
de fechar" — disse eic para os
dois soldados que montavam
guarda —-"porque aqui não en-
tra mais ninguém".

Da varanda do quarto andar,
alguns agentes de segurança, de
terno, gravata e óculos escuros,
portando metralhadoras, eram
vistos pelos repórteres acantona.
dos no gramado da frente do
prédio.

As 14h, o General Venitius
Nazareth Notare desembarcou de
um Opala preto, entrou no pré-
dio, onde se demorou apenas 15
minutos, e voltou para o mesmo
automóvel que o trouxera. Em
seufc carros particulares, conti-
nuaram a chegar muitos coro-
néis, tenentes-coronéis e majo-
res. Às Wh lOm, chegou o Gene-
ral Knaack de Sousa, que atual-
mente responde pela chefia do
Departamento Geral do Pessoal,
em substituição ao General Ca-
bral Ribeiro, que foi para o Su-
perior Tribunal Militar.

As 14h 30m, a guarda da en-
trada do QG foi trocada, com
instruções do cabo sobre como
proceder "quando eles chega-

Rumo ao Ministério
O General Frota deixou o

Quartel-General acompanhado
de seu assistente e do ajudante
de ordens. Integravam ainda a
cciinitiva dois carros pretos e
uma Kombi, todas com guardas
de segurança em trajes civis.

O ex-Ministro saiu pela
passagem subterrânea, na ala
lateral do prédio. Ao ver os jor-
nalistas, o General abriu um
largo sorriso acenando-lhes.
Inicialmente, chegou-se a pen-
sar que o ex-Ministro se dirigia
para o Palácio do Planalto com
o objetivo de assistir à posse do
General Bethlem marcada pa-
ra o mesmo horário. A comi ti-
va do ex-Ministro. no entanto,
seguiu para a Esplanada dos
Ministérios, a cerca de 10 mi-
nutos (dc carro) do Quartel-
General, e onde o Exército tem
um prédio administrativo de
nove andares. Ali funcionam o
Centro de Relações Públicas, o
Centro de Informações do Exer-
cito é a Secretaria de Finanças
da Força, além do Comando
Militar do Planalto. O General
Frota e seus assistentes perma-
neceram no Centro de Informa-
ções do Exército até às 17h, vol-
tando imediatamente para o
Qiíárte-General, onde finou até
depois da transmissão do car-
go.

Mais exoneração de Frota
nas páginas 17 a 20

A nota do ex-Ministro
Depois de lhe ter sido co-

munlcada pelo Presidente da Re-
pública sua exoneração, o Gene-
ral Silvio Frota fez com que
fosse transmitida, via telex, às
principais unidades militares do
país e, por volta de melo-dla,
distribuída à Imprensa a se-
guinte nota:

"1 — Há, aproximadamente,
50 anos transpus, pela primeira
vez, os portões da velha Escola
Militar de Realengo, sacrárlo de
tantas tradições que sustenta-
ram o Idealismo de jovens da-
quela época e, neles, alicerçaram
uma fraterna e Indestrutível so-
lidariedade de classe que nunca
os abandonou, acompanhando-
os, mesmo, na velhice. Ali me sa-
grel soldado de minha pátria e
orgulho-lhe de sê-lo até hoje.
Envaideço-me de ter sido sempre
soldado, Indiferente às tentações
dos bens materiais, Imune às
ambições do Poder e lnfenso às
sedutoras tentativas de afastar-
me do quartel. Preferi, por cinco
décadas, viver no puro ambiente
das casernas — de sacrifícios e
pesados trabalhos — onde o can-
saco traz a sensação do dever
cumprindo e todas as ações ex-
pressam harmonia. Nelas se en-
eontram as nossas mais nobres
reservas cívicas, e delas têm par-
tido, nos momentos precisos, sob
Incontrolável Impulso patriótico,
reações enérgicas para conter as
ameaças feitas à nação brasilei-
ra e seu regime.

Nascido de família modesta,
tive, a acalentar-me, no sono de
menino pobre, os sonhos de uma
carreira militar, vocação subll-
me que conservei ao longo de
uma vida Inteiramente dedica-
da ao Exército. Aprendi, no lar
paterno e nas agruras d03 que
lutam sozinhos, a valorizar as
coisas simples, por serem raclo-
nals; a desprezar a ostentação,
vizinha íntima da mediocridade;
a respeitar a dignidade alheia,
visto que o brio não constitui
privilégio de ricos ou de pobres,
mas sim apanágio dos homens
de bem; e a ver, no esforço pes-
soai, a única fórmula digna de
se alcançar o sucesso. Senti,
também, naqueles já longínquos
e difíceis dias, a necessidade im-
periosa da fraternidade cristã,
que, pela repartição do pouco,
assegura a todos o Indispensável.
Encontrei, pois, no Exército, a
profissão em que poderia reali-
zar-me, porquanto se a dlsciplí-
na é espantalho e pesado grl-
lhão para os ambiciosos, torna-
se suave trilha para os que tra-
zem o*destino de servir.

Em meio século de vida cas-
trense, robusteci minha forma-
ção militar nos exemplos de che-
fes notáveis que, na persístên-
cia dos grandes batalhadores e
escudados em postulados morais
e democráticos, formaram as ba-
ses do Exército atual.

Nas minhas peregrinações
> pelas guarnlcões do Interior, pu-

de conhecer melhor a gente bra-
sileira, apreciar-lhe o estoicismo,
no labutar diário, e a generosi-
dade no trato de seus semelhan-
tes, a par da firmeza e altivez
com que preserva seus sagrados
princípios. Convencl-me assim,
desde cedo, que o destino de
grandeza desta terra só terá
sentido quando se assegurar a
plena realização do homem do
povo. Aceito e defendo a demo-
cracia como a mais bela forma
de regime político, porque, so-
mente ela, poderia permitir que
um menino descalço do distante
subúrbio de Cachambi chegasse
a Ministro, nos atapetados gabi-
netes de Brasília.

Nesta longa caminhada não
faltaram êxitos nem escassea-
ram revezes, estes marcando
mais a existência do que aque-
les. Entretanto, posso dizer-lhes,
na imagem de pensador do pas-
sado, que embora as horas de
tristeza crestassem anseios
meus, nunca descri do Bem e da
Justiça, nunca descri de Deus.

Em nenhuma oportunidade
servl-me do Exército, em tempo
nenhum hesitei servi-lo.

Dividi minha vida entre o
Exército e a família, talvez com
prejuízo desta; ambos, consti-
tuem objetos de minha devoção.
Retlrandio-ine, fisicamente, do
Exército, levo a consciência
tranqüila de tê-lo bem servido
e a inextinguível saudade de
deixá-lo.

2 — Ao assumir o cargo de
Ministro, que jamais postulei,
vislumbrei a oportunidade de
realizar tudo aquilo que, de há
multo, considerava essencial ao
fortalecimento do Exército, co-
mo Instituição armada, e ao
bem-estar de seus Integrantes.
Dir-lhes-el, agora, numa legíti-
ma tomada de contas, a que to-
dos têm direito', o que consegui
daquelas pretensões, e tentarei,
também, explicar-lhes por que
muitos de nossos problemas, em-
bora devidamente equacionados,
não tiveram solução.

Logrei, de início, um reajus-
tamento de efetivos, aliviando,
temporariamente, a angustiosa
situação de promoções. A reor-
ganização de unidades, a rear-
tlculação do dispositivo da. or-
dem-de-batalha, a criação de
comandos flexíveis de enquadra-
mento, a aquisição de materiais

e equipamentos diversos e a
acurada atenção dada ao ades-
tramento e Instrução da tropa e
dos quadros são os frutos de um
trabalho em que todos os órgãos
cooperaram, com grande dedl-
cação e eficiência.

Fiel à madura concepção de
que ao Estado-Maior do Exerci-
to cabe a delicada tarefa de co-
ordenação geral, fi-lo, com real
prestigio, o verdadeiro Estado-
Maior do Ministro, reduzindo,
por Isto, de metade, o efetivo do
gabinete ministerial.

Enfrentei, com objetividade,
a aguda Insuficiência de recur-
sos orçamentários para atender,
até mesmo às necessidades da
vida vegetatlva da instituição.
Quartéis quase em ruínas, pavl-
lhões destelhados, material ex-
posto ao tempo, equipamentos
obsoletos e praticamente lmpres-
táveis, ainda em uso, hospitais
desprovidos de recursos e de pes-
soai, moradias insuficientes, tu-
do Isto a exigir solução Imedia-
ta para que não se deteriorasse
a disciplina, numa pretensa
omissão dos chefes.

Como enfrentar aquele qua-
dro desolador, dispondo, única-
mente, de diminutas verbas or-
çamentárias?

Adotei, então, a ponderada
política de alienação de lmó-
veis comprovadamente inservi-
veis para fins militares. Propu-
nha-se, portanto, o próprio
Exército a financiar suas neces-
sidades, vendendo o imprestável
para construir e comprar o in-
dispensável.

Este procedimento permitiu,
pela cuidadosa administração do
Fundo do Exército, atender a
quase todas as unidades do Bra-
sil. Somente deste modo conse-
gui dar prosseguimento às obras
do Colégio Militar de Brasilia,
levar à frente o programa de
construção das novas Instala-
ções do Hospital Central do
Exército e destinar recursos pa-
ra o Clube do Exército de Bra-
silia, realizações de irretorquível
alcance social. O sistema de
computação que se instala, cujo
órgão básico, o Centro de Pro-
cessamento de Dados, foi Inau-
guiado em agosto, é também,
conseqüência desta orientação.

Coerente com meu ponto-
de-vlsta de que, ao setor priva-
do compete, num regime de li-
vre iniciativa, as atividades de
produção, determinei aos órgãos
adequados propusessem a cria-
ção da indústria de material bé-
lico, o que íoi feito. Esta empre-
sa, apesar das grandes dificul-
dades, inerentes a sua área in-
dustrial e ao estágio que atra-
vessa, já é uma promissora rea-
lidade.

Outras reconhecidas aspira-
ções do Exército, apresentadas
ao escalão competente, sofreram
deplorável procrastinação ou
não foram acolhidas com a de-
sejável compreensão. Cito, entre
as mais importantes, a criação
do Quadro Complementar de
oficiais, solução racional para a
aflitiva questão do estrangula-
mento do fluxo de carreira. Es-
te documento, elaborado há dois
anos, tem sido alvo de injustas
restrições, que impediram sua
aprovação. Menciono, também,
o projeto do Fundo de Assistên-
cia Médica e Social do Exerci-
to, levado à decisão da Instância
superior, em agosto de 1974.
Após três anos de marchas e
contramarchas, sentindo agra-
var-se a situação dos militares,
com parcos vencimentos para ,
valerem-se de médicos e hospi-
tais civis, optei pela organiza-
ção do Fundo de Saúde do Exér-
cito, de menor amplitude. Deste
modo, evidencla-se que, malgra-
do as enormes responsabilidades
da força terrestre, fiadora, com
as forças irmãs, do prossegui-
mento do processo revoiucioná-
rio, iniciado em 1964, suas ne-
cessldades administrativas vi-
tais recebem prioridades inade-
quadas, são restringidas sob ar-
gumentos ilógicos ou, simples-
mente, olvidadas.

O Exército só tem sido lem-
brado nos períodos de crise,
quando dele se precisa para
manter a ordem pública e o re-
gime, este, hoje, muito debilita-
do pela acomodàdica tolerância
com o.s grupos reacionários e
subversivos.

O militar, para muitos, só
tem deveres e nu.ica direitos; é
um ente passível de todos os sa-
crífícios, sem murmúrios. A dis-
ciplina é confundida com sub-
serviência e a hierarquia como
instrumento de prepotência.

São julgamentos de lamen-
tável Injustiça!

•3 — Desde o Início de mi-
nha gestão na Pasta do Exerci-
to, estranhei certos fatos e com-
portamentos, desajustados, da
conduta revolucionária, o que
atribuí a um assessoramento
defeituoso ao Chefe da Nação.
Com o- correr dos tempos, po-
rém, pela análise paciente des-
tes fatos e comportamentos, ve-
rlflqüei que, em sua maioria, nào
se coadunavam, absolutamente,
com os propósitos revoluciona-
rios, o que imputei, ainda, a ar-
dis de uma dificll conjuntura.

A continuidade desta politi-
ca trouxe-me a um descrédito
geral, porquanto via ruir, ira-

gorosamente, o edifício revolu-
clonárlo que, com tanta abnega-
ção e idealismo, vínhamos le-
vantando. Fácil é compreender
como nasceram as primeiras di-
vergênclas com o Presidente da
República, como cresceram, em-
bora em ritmo lento, e se trans-
formaram, finalmente, em vela-
da Incompatibilidade.

A deformação e o abandono
dos objetivos da Revolução tor-
naram-se patentes.

Tenho, portanto, a obriga-
ção moral de apresentar ao
Exército, a. gama de acontecl-
mentos que, «corridos em dlver-
sos setores, levaram-me a esta
convicção.

Não fazê-lo seria trair ml-
nha crença, meus princípios e o
meu juramento à pátria.

Sem obediência cronológica
passo a citá-los:

O estabelecimento de re-
lações com a República Popular
da China que defende, precisa-
mente, valores antagônicos aos
nossos, feito sob Imposições, a
rigor, desabonadoras para a nos-
sa soberania, constituiu o prl-
imelro passo na escalada soclalis-
ta que pretende dominar o país.

O voto de abstenção,
quanto ao Ingresso de Cuba, na
Organização dos Estados Ame-
ricanos, que esconde, na omls-
são, a simpatia a um país comu-
nista, exportador de subversão.

O reconhecimento precl-
pLpitado do Governo comunista
de Angola, só explicável pela an-
sla Ideológica de prestigiá-lo.

O voto anti-sionista de
caráter discriminatório, menos
favorável ao Brasil do que às
áreas de influência soviética.

As reuniões de políticos
brasileiros, em Paris, para fun-
dar um Partido Socialista, orien-
tados por organização paulista e
auxílio financeiro alienígena.
Suas ligações com os socialistas
europeus e a Internacional So-
ctalista têm sido confirmadas.

A criação de uma revista
socialista em Paris, editada em
português e destinada à difusão
no Brasil.

• — As Investidas constantes
para destruir ou tornar inócua a
estrutura da segurança nacional.
Questionam-se esferas de compe-
tência, sugerem-se modificações
doutrinárias e permitem-se mal-
dosas campanhas de descrédito
dos órgãos de Informações e se-
gurança, visando a apresentar
seus componentes como bestiais
torturadores, para desmoraliza-
los perante a nação.

A tentativa de incompa-
tlbilizar as Forças Armadas com
a opinião pública, realizada
abertamente pelos órgãos da im-
prensa, que atingiu proporções
inaceitáveis, quando visou a im-
poluta figura do Patrono do
Exército.

A complacência criminosa
com a Infiltração comunista e a
propaganda esquerdista que se
revitaliza, diariamente, na im-
prensa, nos setores estudantis e
nos próprios órgãos governa-
mentais, os quais acolhem, no
momento, nos escalões de asses-
soramento e de direção, 97 co-
munistas militantes, conforme
comuniquei ao Serviço Nacional
de Informações, marxistas que
permanecem intocáveis, em suas
atividades desagregadoras.

A existência de um pro-
cesso de domínio, pelo Estado, da
economia nacional — inclusive
das empresas privadas — de mo-
do a condicionar o empresaria-
do brasileiro aos ditames do Go-
verno. Caracteriza-se, assim, en-
tre nós, uma estatizaçáo clara,
Inadmissível num regime demo-
crático de liberdade responsável
e de estrutura econômica de 11-
vre Iniciativa, o que nos coloca
mais no quadro dos países do
Leste Europeu, do que no do Blo-
co Ocidental.

A ausência de uma res-
posta Incisiva e imediata às
acusações abertas, lançadas
através dos órgãos de comunica-
ção, sobre irregularidades e cor-
rupção, na máquina administra-
tiva do Estado, deixando pairar
dúvidas sobre a honestidade dos
revolucionários e sua firmeza
em combatê-las.

O exame, mesmo tolerante,
dos acontecimentos e aspectos
conjunturais que mencionei li-
nhas atrás, conjugado ao conhe-
cimento de numerosos outros,
alardeados ou colhidos em do-
cumentos oficiais, não me per-
mite mais duvidar de que, a jul-
gar pelo que acontece com o
Exército, existe uma evidente
intenção de alienar as Forças
Armadas dos processos decisó-
rios do pais, açambarcados por
um grupelho, encastoado no
Governo. Importantes decisões
são tomadas sem se auscultá-
Ias. Mesmo naquelas intrinse-
camente ligadas à segurança
nacional, com raríssimas exce-
ções, limita-se o Governo ape-
nas a participar as soluções já
adotadas. Esta marglnalização é
tanto mais grave, quando se
considera que em decorrência
do que foi decidido, muitas ve-
zes as Forças Armadas são obri-
gadas a atuar. Não obstante ls-
to, jamais fugiu a instituição

militar aos seus compromissos;
repugna-lhe, todavia, desempe-
nhar papel de janlaaros ou de
guarda pretorlana.

Outra conclusão a que nâo
se pode fugir, é a da crescente
ameaça dos grupos esquerdistas
na busca do Poder. Acumpllcla-
dos com democratas que, na
pressa de combater o regime,
peidcm o senso da realidade,
acobertados por elementos in-
filtrados nos escalões adminis-
tratlvos e à sombra de uma ln-
compreensível omissão das auto-
rldades responsáveis, começam a
Jactar-se, publicamente, de que
sua instalação, no pais, será,
apenas, questão de tempo.

Uma de suas Inegáveis vltó-
rias foi a estatizaçáo,. que só
pode .ser conseguida, temos de
reconhecer, com a conivência
dos homens do Governo. Foi uma
marcha lenta e solerte como soe
acontecer, quando os comunis-
tas aplicam suas técnicas de
infiltração.

Já Implantaram o capita-
üsmo de Estado, que é o tirano
da economia; a continuarmos
assim, virá mais breve do qiv
muitos esperam, o comunismi

o tirano das liberdades.
Na manhã de hoje. 12 di

outubro, fui acordado com um
chamado do Exmo Sr Presiden
te da República, que determi
nou minha presença no Falácu.
do Planalto.

AU chegando, recebeu-mt
S Exa e, sem mais rodeios, dis- '
se-me que náo se conseguia
acertar comigo. Respondi-lhe
que nunca lhe tinha faltado a
minha lealdade, no que confir-
mou.

Respondi-lhe, ainda, que ti-
nha sempre seguido sua orien-
tação. Discordou S Exa, em par-
te, referindo-me aos relatórios
de informação que faziam cri-
ticas ao Governo. Voltei a falar
para dizer-lhe que se algo houve
neste sentido passou desperee-
biclo.

Pedi que dissesse os moti-
vos, ao que se recusou catego-
ricamente.

Disse-me a seguir S Exa qu<
estava incompatibilizado comi-
go, e que solicitasse demissão.

Respondi-lhe, então, que nãc
me demitiria por não me julg:^
incompatibilizado com o cargo.

Respondeu-me:
"Mas o cargo é meu".

Disse-lhe, então:
"Por isto, cabe ao senlu

demitir-me, pois não pedi par;
ocupá-lo".

"Ê o que farei", disse o
Presidente.

Creio, firmemente, que o
motivo de tudo foi meramente
político com objetivos que po-
dem, facilmente, ser deduzidos.

4 — Tenho a convicção de
ter cumprido o meu dever. Dei
a todos que me mereciam con-
fiança e respeito, ciência destes
acontecimentos e participei-lhes
as minhas crescentes intraquili-
dade e preocupação com as ne-
bulosas perspectivas do futuro.

Vivi 50 anos nesta comuni-
rlade inigualável em nobreza de
•sentimentos e solidariedade hu-
mana. Defendi-a em todas as
circunstancias e lugares, com os
mesmos entusiasmo e devoção
que merece. Tudo fiz para que
o Exército cumprisse suas res-
ponsabllidades perante o povo
brasileiro. Não mitiguei esforços
nem temi obstáculos para quesuas aspirações fossem atendi-
das. Forçado, no entanto, a
abandonar a luta a seu lado, na
conquista de tudo que almeja-
mos alcançar para a grandeza
da pátria, consubstanciada, hoje,
na concretização dos Ideais re- •
volucionários, lego, aos que nele
permanecerem, do mais alto
chefe ao jovem recruta, a res- '
ponsabilidade Irrecusável de
prosseguir, sem ódio, porém, sem
fraqueza, no caminho radioso
que a Nação brasileira Indicou,
na noite inesquecível de 31 de
março de 1964.

Que os quadros do Exerci-
to reflitam sobre o grave mo-
mento que atravessamos e me-
ditem na magnífica tarefa que
lhes atribuo, de preservar, para
seus filhos, um Brasil democrá-
tico. E se, por uma fatalidade,
isto não acontecer, quando as »
pesadas algemas do totalltaris-
mo marxista fizerem poréjar o
suor da amargura nas frontes *
pálidas de suas esposas, não -
quero que em seus lamentos de
desespero acusem o General
Sylvio Frota de omisso e de não •
lhes ter apontado o perigo imi- "
nente.

Aos meus companheiros da ¦¦
reserva peço não regatear, em .
defesa desta causa, sua valiosa «
cooperação, já provada, em .
1964, quando as legiões vitorio- «
sas esmagaram o conluio de co- •
munistas e corruptos.

O Exército, digo-lhes com '

emoção, nas últimas palavras de
Ministro — esta instituição su-^
blime e lncomparável — não
serve a homens mas à Nação.
Nascido com a pátria e identi-
ficado com o povo, com ele sa-
berá marchar, ombro a ombro,
nas grandes crises da naciona-
lidade. -Em 12-10-977, Sylvio
Frota."



JORNAL 00 BRASIL D Quinta-feira, 13/10/77 D l9 Caderno CIDADE - 5

Prefeitura pode ter duas novas secretarias
Somar doa
uniformes
a escolares

A Somar — Sociedade
Mobillzadora dos Amigos
cio Rio — doou, ontem, 1
mil uniformes a escolares
pobres. A entrega foi feita
pela diretoria da entidade,
sendo 500 uniformes para
alunos da Escola Monislpal
Alberto Nepomuceno, em
Cosmos, e a mesma quanti-
dade para a Escola Menezes i
Cortes, em Jacarepaguá.

A Somar vái entregar, até
março do ano que vem, mais
10 mil uniformes em outras
escolas municipais. A Sra
Belita Tamoyo não compa-
receu às solenidades ue en-
tiega porque ainda está se
recuperando da operação de
apêndice.

Delegado
fala sobre
tóxicos

Tóxicos e Comportamento
de Viciados, é o tema da pa.
lestra que o diretor do De-
partamento de Polícia Es-
peciallzada, delegado Wal-
demar Gomes de Castro, fa-
rá às 20h30m de amanhã,
no auditório do Instituto de
Cardiologia Aluísio de Cas-
tro, na Rua David Campis-
ta, 326, Humaitá.

O delegado mostrará.o
quadro atual e real do mun-
do dos tóxicos e apresenta-
rá situações práticas de co-
mo vivem os dependentes
de drogas. Haverá debates.
A palestra é em benefício
da obra assistenclal do Ins-
tituto Aluísio Castro.

Cedae prevê
Icarai limpa
em 1978

A Cedae marcou para o
próximo ano o fim da polui- *
cão na praia de Icarai, '
quando estarão concluídas
as obras da estação de tra-
tamento de esgotos em
construção em Niterói. Pa-
ra drenar todos os esgotos
de Icarai, novas galerias
de 150 a 1 mil 500 mm es-
tão sendo construídas,
numa extensão total de
27 km.

A estação de tratamento
cm construção terá capaci-
dade para tratar uma va-
não média de 650 litros/se-
gundo, informou a Cedae,
e capacidade para atender
a uma população de 250
mil habitantes, prevista pa-
ia 1990. As obras estão or-
çadas em Cr? 250 milhões.

Loteria dá
1.° prêmio
a São Paulo

Os quatro primeiros pré-
mios da extração de ontem
da Loteria Federal ficaram
com bilhetes adquiridos em
São Paulo e o quinto no
Rio. O primeiro, de CrS 1
milhão 500 mil, bilhete
57 989; o segundo, de CrS
150 mil, bilhete 56 807; o
terceiro, de CrS 60 mil, bi-
lhete 28756; o quarto, de
Crs 50 mil, bilhete 27 246, e

quinto, de Cr$ 40 mil, bi-
lhete 21949.

Os compradores dos 18
bilhetes correspondentes às
nove aproximações anterio-
res e às nove posteriores ao
do 1.° prêmio receberão CrS

mil cada; os dos bilhetes
com a milhar do primeiro
prêmio — 7 989 — ganha-
rão CrS 4 mil e o prêmioúnico — valor, de CrS 
16 560, ficou para o bilhete
01491, adquirido no Para-
ná.

DINHEIRO
RESOLVE?

Entoo está resolvido
Venha buscar

até
Cr$ 17.000,00

para pagar em um ano.

PROCURE A COROA
GdihqIus- Dias, 76

Para estabelecer uma escala de
prioridades na execução do Plano Urba-
nistlco Básico do Rio — habitação e
transporte — o secretário executivo da
Comissão Nacional de Política Urbanr,
Sr Jorge Guilherme Franciscone, esteve
reunido ontem com técnicos da Secreia-
ria Municipal de Planejamento da Fun-
drem. E dentro de duas semanas, serão
feitas propostas para a criação das Se-
cretarias Municipais de Habitação e Fa-
velas e de Transportes.

O apoio do Governo Federal ao PUB-
Rio se deve ao fato de suas diretrizes es-
tarem em estreita concordância com a
política de urbanização do Poder Exe-
cutivo: "melhorar a qualidade de vida
da população tão sofrida do Rio", disse
o secretário executivo do CNPU. Ele con-
siderou a reunião realizada na Secreta-
ria Municipal de Planejamento como de-
finltiva, cancelando a que teria com o
Prefeito Marcos Tamoyo, às 16h30m.

Recursos e prioridades
Depois de se reunir com o secreta-

rio municipal de Planejamento, Sr Sa-
muel Sztyglie, com o subsecretário, Sr
Luiz Fernando Portela, com o diretor de
Planejamento da Fundrem, Sr Maurício
Nogueira e com os arquitetos Hélio Mo-
desto e Hélio Marinho, dirigentes da co-
missão do PUB-Rio, o secretário-executi-
vo do CNPU afirmou que encaminhará
ao Ministro do Planejamento, Sr Reis Ve-
loso, "os recursos orçamentais que per-
mitirão a execução do Plano de Ordena-
mento Básico dentro das diretrizes de
crescimento metropolitano da segunda
maior cidade brasileira".

O prazo para a execução do PUB, co-
mo afirmou o próprio Sr Jorge Francis-
cone deverá ser "da autonomia da mu-
nicipalidade". E os problemas de erdem
física mais imediatos, são como explicou ¦
o diretor de Planejamento da Fundrem,
o zoneamento urbano de Santa Cruz, em
função da expansão industrial do Muni-
cípio de Itaguaí, e dos subúrbios de Pa-
vuna e Anchieta e da Baixada Flumi-
nense, como integrante da Região Me-
tropolitana.

Na escala de prioridades para a exe-
cução do PUB-Rio, o problema da habl-
tação é considerado o principal, tendo
em vista o interesse do Governo federal
junto à política habitacional de cunho
social. E como sugestão, o secretárlo-exe-
cutivo do CNPU citou "uma atual revi-

áão no Código de Habitação, rleppls tle
devidamente consultado o BNH, Uanto
pela Fundrem quanto pela Secretaria
Municipal de Planejamento.

O Sr Samuel Sztyglie afirmou que a
política habitacional em Santa Cruz, em
função da expansão econômica do Muni-
ciplo de Itaguaí, seu vizinho, dará mais
de 50 mil empregos para os habitantes
daqueles subúrbios (cerca de 200 mil) e,
consequentemente, casas "depois de cs-
tabelecidos todos os critérios de ocupação
do solo e de infra-estrutura.

Transporte
Outro objetivo que-trouxe o Secreta-

rio Executivo do CNPU, Sr Jorge Fran-
ciscone, ao Rio foi o de conhecer a arti-
culação que está sendo feita entre a
Fundrem, Secretarias Estadual de Trans-
porte e Municipal de Planejamento, em
relação aos projetos de ocupação nas li-
nhas do metrô, que serão devolvidas à
população como equipamento dc lazer e
áreas verdes.

E segundo o Sr Samuel Sztyglie "se-
cão aprofundados os contatos para serem
elaborados estudos e se ter idéia mais
detalhada dos projetos que serão criados
nas vizinhanças de cada linha do, metrô
e pré-metrô." Ele disse, que atualmente
as discussões estão em torno "da filo-
sofia de ocupação do solo."

Quanto ã outra prioridade do PUB-
Rio — transporte — foi discutido o que
já havia sido elaborado pelo próprio Pia-
no: "Numa faixa de deslocamento em
relação ao Centro da cidade, demorando
entre uma hora e uma hora e meia, re-
side mais da metade da população. Por-
tanto, atualmente o transporte coletivo
rodoviário, no Rio de Janeiro, é o siste-
ma básico."

Como diz ainda o PUB-Rio: "Se con-
siderarmos o metrô um pleno funciona-
mento, no total das linhas que estão
sendo agora construídas (Unha 1 e li-
nha do pré-metrô 2) e que também, du-
rante oito horas por dia, possam estes
trens atuar com sua capacidade total, te-
riamos hoje, uma absorção de apenas
18% dos deslocamentos do Município.
Diante disso, são grandes as responsa-
bilidades do Governo municipal para a
manutenção do sistema de transporte
rodoviário." Os ônibus correspondem a
aproximadamente 70% dos deslocamen-
tos; os automóveis e táxis, 22%.

v

O Bandeirantes
comunica a inauguração de

suas novas agências:

Agência Paulista - SP
Alameda Santos, 2152 Conj. Nacional

Mairinque - SP
Rua Santos Dumont, 52

BANCO BANDEIRANTES S.A.
o trevo em sua vida

HOJE
Ótimo dia para se ligar em
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Informe JB
Política e purlidos

A Arena e o MDB estão convidu-
dos a assumir suas Junções dc Parti-
dos políticos.

Não se sabe se durarão muito, pois
o aluai sistema á camprovadamente
ineficaz. No entanto, se a situação
não melhora com eles, certamente
piora sem eles.

* *
No quadro atual compete à Arena,

dar suporte político ao Governo, sem
necessidade, contudo, de se transfor-
mar numa máquina de dizer amém.
Cabe ao MDB a Oposição ao Governo
e a alguns aspectos da legislação na-
cional.

No desempenho dessas tarefas,
nem um nem outro são fatores de
crise. Pelo contrário, os Partidos po-
liticos existem para amortecer as ten-
soes políticas dc uma sociedade.

* •
Os cochichos, bem como as ma-

nobras através de entidades de cias-
se, sempre que pretendem burlar a es-
trutura partidária, acabam agravando
as dificuldades.

Quem quer fazer política deve
entender que o princípio de toda e
qualquer ação deve ser necessária-
mente a sua adesão a um ou outro
Partido, até mesmo para, dentro dele,
defender a reformulação do sistema
bipartidário. » •

Da mesma forma, a atuação dos
Partidos só é eficiente enquanto se dá
pela via parlamentar. Esvaziar o Con-
gresso como foro de debates e até
mesmo dc coligações, é um dos mais
graves erros que pode cometer qual-
quer político ou qualquer Partido. Isso
porque no momento em que está es-
vaziado, o Legislativo, perdendo im-
portancia, tem seu poder transferido
para outros subúrbios do Poder.

O que a Arena e o MDB não con-
seguem jazer através do caminho par-
lamentar, não conseguem também
por qualquer outro caminho.

Entendido isso, tudo fica mais
fácil.

Certeza
O Prefeito de Campo Grande, Sr

Marcelo Miranda, informa:
Pelo que vi e ouvi, não tenho

mais dúvidas de que o Sr Pedro Pe-
drossian será indicado para governar
o novo Estado de Mato Grosso do Sul.

Silêncio
Habitualmente bem informado, o

Senador Petrònio Portella só soube da
demissão do Ministro Silvio Frota aá
llh30m de ontem. Ouviu a noticia em
silêncio e cometeu um único comen-
tário:

Manda quem pode, obedece
quem tem juizo. • •

Pouco depois, a noticia chegava
ao Sr Francelino Pereira, que nada
disse.

Orçamento
Hoje, durante a reunião da Co-

missão Mista do Congresso que exa-
mina a proposta de orçamento para
1978, o relator do anexo do Poder Ju-
dictáirio, Deputado Tarcísio Delgado,
vai mostrar que em relação a vários
exercícios anteriores a dotação do Ju-
diciário foi reduzida.• *

O Deputado vai expor seu espan-
to, pois diminuíram as verbas logo no
ano em que se começa a reforma.

Sucessão encaminhada
São Paulo está criando um siste-

ma singular de debate da sucessão
do Governador Paulo Egidio Martins.

Os encontros dos ex-Governado-
res têm permitido mais acertos do
que desacertos.

Justiça
Importa registrar, por uma ques-

tão de justiça, que a decisão de aca-
bar com a construção de um estra-
nho muro na área aberta pelo Metrô

na Glória foi tomada pelo Prefeito
Marcos Tamoyo, e por ninguém mais.

• • m

Quando leu quo estava sendo
ablscoltado um pedaço da praça, o
Prefeito Imediatamente mandou que
se acabasse com a festa.

Decisão
Em 1974, dias antes de trocar o

comando do I Exército pela chelia do
Estado-Maior do Exército, um amigo
disse ao General Sylvio Frota:

Você Indo para Brasília, aca-
ba tornando-se Ministro e depois
Presidente da República.

E o General Frota respondeu:
De maneira alguma. Para ser

Ministro ou Presidente, o sujeito tem
de ser, antes de mais nada, político.
E eu sou militar.

Carros e bois
Os últimos acontecimentos dentro

da Arena demonstraram dc forma ca-
bal que as sucessões nos Estados não
devem ser conduzidas como uma con-
seqüência direta da sucessão presiden-
ciai.

Se essa distorção fosse implanta-
da, os esquemas politicos dos Estados
acabariam se refletindo sobre a su-
cessão. Estaria assim instalado um
verdadeiro sistema de prejuízo do-es-
senclal favor do acessório.• • »

A sucessão presidencial determi-
na as estaduais, mas não pode ser re-
flexo das múltiplas divisões da Arena.

Abandonado
O Estádio Caio Martins, em Ni-

terói, que é considerado no seu con-
junto — piscina olimpica, ginásio de
basquetebol e voleibol, pista de atle-
tismo e ringue de boxe — um dos mais
completos do Estado, continua aban-
donado desde a fusão, apesar das pro-
messas da Suderj (Superintendência
de Esportes do Estado) de que iria re-
cuperá-lo.

* * *
A pista de atletismo já perdeu,

pelo abandono, as marcações indispen-
sâveis; o telhado do ginásio de bas-
quetebol e voleibol está vazando no
centro da quadra; e a piscina reclama
conservação periódica. Quanto ao es-
tádio, com gramado deficiente, seria
uma opção para jogos de porte médio
do Campeonato Carioca, com previsão
de público inferior a 15 mil pessoas.

Arena do Rio
De um encontro de arenistas flu-

miuenses em Brasília com o presiden-
te nacional do Partido, Deputado
Francelino Pereira, ficou acertado
que o Governo Federal tentará trans-
ferir para os seus correligionários do
Estado do Rio a paternidade de ai-
guns projetos de investimentos na
obra da fusão.

• • •
A promessa do Sr Francelino Pe-

reira não chegou, no entanto, a en-
tusiasmar os deputados federais e es-
taduais fluminenses que com ele se
avistaram e que pretendiam não uma
ajuda em obras, mas o comprometi-
mento da direção nacional arenistas
com movimentos que visam a afastar
o MDB do Governo do Estado do Rio.

Viagem
O chefe do Gabinete Militar do

Presidente Costa e Silva, General Jay-
me Portella, viaja hoje cedo para Bra-
sília.

Irá em seu carro e pernoitará em
Belo Horizonte.

Atrito
Estranharam-se, num episódio ra-

ro, o sistema de comunicações do Go-
verno de Israel, e o Primeiro-Mlnlstro
Menachem Begin.

O Chefe do Governo determinou
que as emissoras não falassem mais
em "territórios árabes ocupados" e o
responsável pelo noticiário, diante da
recomendação, afirmou que, "como
não somos uma central de Informa-
ções oficial", continuou a usar a ex-
pressão.

Lance-livre
Este mês, a Presidência da Repú-

blica cancela a publicação dos boletins
Internos editados pelos Ministérios. As
revistas de caráter técnico e cientifi-
co serão transformadas em trlmes-
trais ou semestrais. A Acta Amazônica,
do Instituto de Pesquisas da Amazô-
nia, continuará a circular, mas em pa-
pel de qualidade inferior e a P&D, da
Secretaria de Planejamento, terá a
sua tiragem reduzida.

O Governador Sinval Guazelli
aproveitou o feriado de ontem em
Brasília para reunir-se, no Rio, com
o Ministro Mário Henrique Simonsen.

Finalmente foram iniciadas as
obras de contensão do mar nas praias
de Olinda com a canstrução de um
dique submerso nas áreas mais atin-
gidas pelas ressacas. O custo das obras
chegará a CrS 90 milhões.

Será anunciada no dia 18 a aber-
tura da safra de lã de 77/78.

As previsões sobre exportações de
suco de laranja, este ano, chegam a
180 milhões de dólares. Até agosto já;
tinham sido vendidos 65 milhões de
dólares.

Será aberto, no dia 18, na Comissão
de Ciência e Tecnologia da Câmara
um Fórum de debates sobre Desenvol-
vimento e Importância da Tecnologia
Nacional. Os temas serão O Custo da
Tecnologia Importada, Programa Tec-
nológico do Álcool, Pespectivas da
Energia Solar no Brasil, Tecnologia
Nnclear Brasileira e Sua Dependência
Externa. A inauguração do Fórum será
com o Ministro Reis Veloso.

O escritor Hélio Silva Inicia hoje,
na Universidade Cândido Mandes de
Ipanema, uma série de conferências
sobre a Crise Institucional Brasileira,
1945/1964.

O Vice-Presidente Adalberto Pe-
reira dos Santos visita dia 18 o Museu
Aeroespacial do Campo dos Afonsos.

As calçadas já foram privativas dos
pedestres. Depois chegaram os car-
ros. E, ontem, às 10 horas, um ônibus
de treinamento da Castelo Auto-ôni-

bus estava estacionado na calçada da
Rua Araújo Porto Alegre.

O Sr Sami Kohn, representante do
Brasil no Hambros Bank, de Londres,
e do British Marine Equipment Coun-
cil, organismo que reúne a indústria
naval da Grã-Bretanha, recebeu on-
tem, com um jantar, a delegação bri-
tanica na Riomar. Além da comitiva,
compareceram o embaixador inglês e
a cúpula da Sunamam.

Em dois anos o Brasil será auto-
suficiente em fosfato com uma pro-
dução de 3 milhões de toneladas, Em
1978 serão produzidos um milhão de
toneladas.

Os assaltos na Rua Nascimento
Silva estão sendo praticados nos cor-
redores dos edifícios. Num só prédio,
na tarde de terça-feira, ocorreram
cinco assaltos à mão armada.

O Governador Faria Lima visita
no sábado o Observatório Nacional,
que estará comemorando 150 anos de
fundação.

O Conselho Nacional de Saúde
acaba de ganhar seu primeiro Regi-
mento Interno. O órgão foi criado há
40 anos.

Acaba de ser lançada pela Secre-
taria de Planejamento da Presidência"As razões que levam o Governo a pia-
nejar seus gastos com antecedência".

O Sr Hanns-Rainer Sommer e o
novo gerente-geral da Lurgi do Bra-
sil, empresa dedicada à fabricação de
instalações industriais e fornecedora
da Vale do Rio Doce, Belgo Mineira,
Petroquímica União e Petrobrás.

A Câmara lar.ça hoje os Anais do
Seminário sobre Ensino Superior. Cor-
respondem .ao ciclo de conferências
feitas em agosto pelos professores Mi-
guel Reale, Pedro Calmon, José Carlos
Sussekind, Israel Vargas, José Pasto-
re, Padre José Vasconcelos e sociólogo
Gilberto Freyre.

No próximo sábado o Senador Ma-
galhães Pinto recebe o título de Cida-
dão Carangolcn.se, cidade da Zona da
Mata, em Minas Gerais.

4> CURSO DE ÁRABE
4*t
4>
4*t
4*t

19,00

Início i 08-11-77
Duração: 6 mese.
Horário: 3as. e 5as.-feiras de

às 21,00 horas
Mensalidade: Cr$ 400,00.

FACULDADES INTEGRADAS ESTÁCIO DE SÁ

Informações e inscrições:
Rua do Bispo, 83 — Tijuca
Fones: 228-1494 - 234-5399
264-7089.

Conheça as técnicas sobra LDI-
TURA VEL07., MÉTODO OE ES-
TUDO E MEMORIAI Do Insti-
luio ILVEM,

Convidamos você
para assistir aul.is
demonstrativas
grátis, hi 2a. feiras
— 12,30 hs. ou
terças-feiras 12,30
• 18,30

Travessa do Ouvidor,21
grupo 801, tel. 242-9139

Q
CURSO
ILVEM

COM SETE NÚMEROS
E ALGUMAS PALAVRAS
VOCÊ RESOLVE O MELHOR NEGOCIO
IMOBILIÁRIO DA SUA VIDA. SÉRGIO DOURADO
ESTÁ DO OUTRO LADO DA UNHA.

É SÓ LIGAR E DIZER.
Tels.- 287-7332 -R.200 - 284-6722

255-7332-2831377
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COMPARE
A DIFERENÇA

E GANHE
EM SERVIÇOS,

PREÇO E
TRANQÜILIDADE!

CONHEÇA
EUROPA E O

MUNDO TODO...
COM QUEM ,

OS CONHECE
MELHOR!

ESCOLHA DESDE JÁ A VIAGEM *V
PARA A SUAS FÉRIAS DE FIM DE ANOí f

PLUMA VERDE
30 dias de viagem

Salda: Jan. 2, 9, 16, 30
Fev. 13, 27 Mar. 13

PLUMA AZUL
30 dias de viagem

Saída: Dez. 27, Jan. 3, 10,
31, Fev. 7, 28

PLUMA VERMELHA
36 dias de viagem

Safda:"Dez. 29, Jan. 5, 12t
26, Fev. 9, Mar. 2
TOUfi ITÁLIA

7 dias de viagem
Salda: todas às 63-feir_3

11 dias de. viagem
Saída: todas às 2Meiras

TOUR ITÁLIA e
SEMANA BRANCA
CORT. D'AMPESSO

14 dias de viagem
Saída: Jan. 6, 20, Fev. 17,

Mar. 3, 17
EUROJET

21. dias de viagem'Saída: Oul. 31, Nov. 14, 28,
Dez. 12, 26, Jan. 9, 23,

Fev. 6, 20, Mar. 6
EUROJET e

SEMANA BRANCA
CORT. D'AMPESSO
Saída: Dez. 26, Jan. 9, 23,

, Fev. 6, 20, Mar. 6
EUREXPRESS
21 dias de viagem

Saída: Nov. 12, Dez. 3, 16,
24, Jan. 7, 14, Fev. 25,

Mar. 18
FÉRIAS FELIZES

PARA TODOS
38 dias de viagem

Saída: Nov. 17, Dez. 1, 29,
Jan. 5, 19, Fev. 9, 23,

Mar. 16
DANÚBIO AZUL

38 dias de viagem
Saída: Nov. 19, Dez. 24,

Jan. 28
SOUVENIR
DA NEVE

45 dias de viagem
Saída: Nov. 26, Dez. 31,

Jan.7,21, Fev.4,18,Mar.4

EUROPA
TRADICIONAL

21 dias de viagem
Saída: Out, 17, Nov. 14,

Dez. 5, Mar. 6, 27 .
ARRIVEDERCI I

ROMA
21 dias de viagem

Saída: Oul. 2, Dez. 18,
Jan. 15, Fev. 12

TOUR OPCIONAL
Espanha e Portugal

4, 5, 7 e 9 dias de viagem
Saída: todas às 5*, 6»,

Sábado e Domingo i
SICILIA

O MAIOR MUSEU
DAS

CIVILIZAÇÕES
Fenlcla, Grega, Cartaginesa,

Romana, Bizantina,
Normanda e Árabe
8 dias de viagem

Saída: todos os Sábados
MARROCOS

FASCINANTE
Tour das cidades Imperiais

8 dias de viagem
Salda: todas às 4Melras

TOUR
DAS KASBAS,
MINARETES

E SOUKS
dias de viagem

Saída: todas às 4«-folras
TERRA SANTA

ISRAEL
Pais de Contraste

10 dias de viagem
Salda: todas às 3°-feiras

TERRA SANTA
e GRÉCIA
dias de viagem

Saída: diariamente
GRÉCIA, EGITO,

TURQUIA
10 dias de viagem

Salda: todos os Sábados

TERRA SANTA
8 dias de viagem
Saida: diariamente

DAR
VIDA AOS ANOS
(Tratamento Geriátrlco)

15 dias de viagem
Saída: diariamente
MARAVILHAS
DA FLÓRIDA
7 dias de viagem

Salda: todos os Domingos
MIAMI, NASSAU,
DISNEYWORLD"Cruzeiro de Sonho"

11 dias de viagem
Saida: todas às 53-feiras

Além dessas conheça
as Novas Excursões
POLVANl
TEMPORADA

TURÍSTICA DE 1978 _¦•

inscrições e informações:-AAV/ATV
 l.a Classe em Turismo Internacional

RIO: Rodrigo Silva 18 s/l. ¦ T. 232-7752, 252-6434
Agência Categoria A - Embratur 20/RJ/67

S.PAULO: Av. Sào Luiz 131/2? ¦ T. 259-4206, 257-2634
Agência Categoria A - Embratur 63/SP/67

ENCADERNAÇÃO
^^k. 
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Encadernadora Combo. Compacta,
Portátil e de extrema facilidada
operacional. Encaderna planos,
relatórios, impressos, projetos, manuais
e documentos importantes.

(^
,_GBC do Brasil
™ pUstigráf kos ltda.

No d* Janeiro:
flua CareUho Alvim, 691-W.: 268.7112

HÉRNIAS
FUNDAS D0BBS, DE ALMOFADAS CÕNCAVAS, TOCAM 0 CORPO SÓ EM 2
PONTOS. Laváveis. Permitem todos os esforços e todos os esportes: Elimi-
ram o perigo, pronto alívio. Feitas por Dobbs Truss Mlg. Co U.S.A. Proteja-
se. Exija o Diploma, em nome do representante exclusivo no Brasil, Hermes
Fernandes S.A. Demonstrações: RIO RJ - AV. RIO BRANCO, 133 -18.° • Av.
Copacabana, 945 - SL 106«Conde Bonfim, 370 SL 209 «Dias da Cruz,
155/601 • Maria Freitas, 96/602 • Av. Brás de Pina, 24/C04 «Voluntários da
Pátria, 452 Loja "J" • Largo do Machado, 11 - Loja "F" • Ipanema: R. Vise.
Pirajá, 487 SL 209 • Niterói: R. Cel. Gomes Machado, 38/404 • B. Horizonte:
Av. Afoíiso Pena, 952/522 • J. Fora: R. Halfeld, 828/315.
Agora, demonstrações a domicílio pelo tel. 252-4562, sem
compromisso. Se V. tem hérnia, use a Dobbs Trusse, e che-

ENGLISH COURSEmy uray
AULAS INDIVIDUAIS OU PEQUENOS GRUPOS

MÉTODO DINÂMICO FÁCIL E OBJETIVO
ENGLISH CONVERSATION CLUB

Cursos práticos para viagens, empregos, bolsas,
vestibular e recuperação.

RUA SÀO CLEMENTE. 250 CASA 22 TEL 226 1183
BOTAFOGO ,A(i LADO HO blO INACIOi

Key System Standard Electrica
COMUNICAÇÃO INTERNAeEXTERNA

5 TRONCOS E ATE
20 RAMAIS

distribuidora
de equipamentos
telefônicos ltda.

Joaquim Silva, 11 gr 407

Tel.232-8669

SEMINÁRIO
ESTRATÉGIA FINANCEIRA
"Crescimento e Endividamento das Empresas"

REAUZAÇÃO: ££
EDUPLAN - Planejamento, Projetos e Adminis- ^
tração em Educação Ltda. e IBRAE - Instituto __J
Brasileiro de Administração de Empresas. Q.

DATA - 20 e 21 de outubro 3
HORÁRIO - 09:00 às 18:00 hs. Q
LOCAL - Leme Palace Hotel LU

CONTEÚDO PROGRAMÃTICO
ESTRATÉGIA EMPRESARIAL - (3:30 hs) - Crescimento
e diversificação; planejamento empresarial (o que é, como é,
vantagens e desvantagens); conceitos básicos do Pims, Boslon
Consulting Group, Gap Analysis.
CONFERENCISTA - JOSEPH ALEKSANDROWICZ - Graduado
em Engenharia Química; PhD em Engenharia Química pelo MIT;
Gerente de Planejamento do Grupo Peixoto de Castro;
Professor da FGV.

MERCADO FINANCEIRO - (3:30 hs) - Captação a Curto e Longo
Prazos de Capital de Terceiros; mercado financeiro nacional:
instituições privadas e governamentais (funcionamento, objetivos
e operacionalidade); mercado financeiro internacional; Lei das S/A.
e captação de recursos de terceiros.
CONFERENCISTA - SADI CARNOT DE ALMEIDA CARNEIRO -
Graduado em Direito e Administração; Pós-Graduado em
Administração em Lausanne; Diretor Financeiro da LTB; Professor da
FGV e da FCPERJ.

MERCADO DE CAPITAIS - (3:30 hs) - Captação de Recursos
Próprios; mercado bursátil; acesso a investidores institucionais;
organismos oficiais de financiamento de capital próprio:
EMBRAMEC, IBRASA, FIBASE, FINOR, FINAM, FISET; Programa de
Capitalização de Empresas - PROCAP; debêntures.
CONFERENCISTA - HUMBERTO DOS SANTOS - Graduado em
Ciências Econômicas; Pós-Graduado em Finanças pela FGV;
Gerente Sênior do Banco Lar Brasileiro; Professor da FGV.

ESTRATÉGIA FINANCEIRA PARA O CRESCIMENTO - (3:30 hs) -
Adequação da estrutura de capital da empresa em função da
política de crescimento; política de endividamento - Leverag»
Financeiro, custo do capital; política de dividendos; aspectos de
estratégia financeira da Nova Lei das S/A.
CONFERENCISTA - JOSÉ ARNALDO DEUTSCHER - Graduado em
Ciências Econômicas; Pós-Graduado em Finanças pela FGV; Diretor
da METANOR; Professor da FGV 6 da UFRJ.

Embaixador
britânico
visita o JB

Sir Norman Statham,
Embaixador b r i tanico,
acompanhado do li0 Sc-
cretário da Embaixada,
Sr Thomas Maçar, este-
ve em visita ao JORNAL
DO BRASIL. Os diplu-
matas ingleses fora_n
recebidos pela diretoria
da empresa.

Chico Buarque
defende ação
de Caetano

Salvador — O compositor
Chico Buarque dc Holanda
defendeu Caetano Veloso,
condenando o comporta-
mento de parte da critica
que ultimamente o, ataca:"K absurda a mania de se
cobrar do artista, hoje, no
Brasil, um engajamento
político em sua arte".

Chico disse que o Brasil
vive hoje um momento
histórico de abertura a
idéias e chegará o momen-
to de artistas, com.po.sito-
res e escritores se engaja-
rem em Partidos politicos,
a exemplo do que ocorreu
em Portugal, em abril de
74. "Não é este o momento
ainda. Afinal, MDB nem
cabe em letra de samba".

PROTESTO

Chico está em Salvador
em companhia de sua mu-
lher, a atriz Marieta Seve-
ro, para participar do lan-
çamento do filme Cruelda-
de Mortal. Ele é o autor cia
trilha musical e Marieta é
a atriz principal.

Chico refutou a tentativa
de alguns críticos que ele
qualificou de "Hvre-atira-
dores", de querer situá-lo
numa linha de artista de
protesto. "Nunca fiz música
de protesto, com exceção de
Apesar de Vocc, que afinal
é a composição mais alegre
que eu tenho. Minha músi-
ca é um canto. Tudo que
me toca como ser humano,
a preocupação social, etc,
está relegado ao segundo
plano no momento em que
estou compondo. Nesse mo-
ínento o que me dá vontade
de fazer é música, da mes-
ma maneira que acontece
com Caetano e que lhe tem
valido tantas criticas".

APRENDEU

Disse Chico Buarque qui.
absolutamente não concor-
da com o comportamento
de parte da crítica ultima-
mente em relação a Caeta-
no Veloso: "Considero o
trabalho atual de Caetano
revolucionário, como tudo o
que Caetano faz".

Acrescentou que para ele.
como artista, a convivência
com Caetano foi da maior
importância:

"Aprendi com ele, no es-
petáculo que fizemos jun-
tos aqui em Salvador, a sol-
tar a voz, na marra. E este
novo campo aberto para o
cantor foi fundamental.
Cantor e compositor atuam
ao mesmo tempo, um acaba
interferindo no outro, te
puxa. Por exemplo, na hora
de compor você ganha um
campo novo, mais amplo, o
vocal se amplia e a própria
temática ganha novas di-
mensões".

Cinema pode
ter cartaz
nacional

O Senador Eurico Reseri-
de (Arena-ES) manifestou-
se favorável ao projeto de
nacionalização dos cartazes
de cinema brasileiros. O
projeto, que tramitou dois
anos na Câmara Federal, se
encontra agora no Senado,
onde recebeu parecer favo-
ráv>3l de seu relator, Sena-
dor Euvidlo Nunes d Barros
(Arna-PI).

O apoio do Senador TCuri-
co Resende foi manifestado
diretamente ao autor do
projeto, Deputado J. G. de
Araújo Jorge (MDB-RJ), a
pedido do Clube de Criação
do Rio de Janeiro. O proje-
to de nacionalização dos
cartazes de cinema brasilei-
ros já recebeu apoio, inclu-
sive, do Conselho Nacional
de Cinema (Concine) e da
Embrafilme.

A EDUPLAN está credenciada no CFMO sob o n.° 185
Reserve sua participação pelo tel.:(021) 286-6437.
R. Clarisse índio do Brasil, 49 - Botafogo - Rio
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Diretor: lywel lllltl

l Via Institucional
A sociedade brasileira, modernizada pela

Revolução democrática de março de 1964, cn-
conlra-se hoje diante de uma inexorável neces-
cidade dc institucionalização política. Em 13
anos, os progressos- econômicos e avanços so-
ciais não corresponderam, na proporção devida,
ao necessário progresso político. Faltam ao país,
cm questões decisivas para o traçado de seus
rumos, mecanismos institucionais eficientes c
representativos.

Essa anomalia institucional permitiu, por
algum tempo, o surgimento de distorções na
própria conduta de setores da sociedade. De
um lado surgiram pessoas dispostas a confim-
dir o sucesso e a riqueza material com uma Iii-
política melhoria de nível nacional. Dc outro,
a própria atividade política, conduzida às vc-
ises ao largo da representação popular, cortou
os canais democráticos dc comunicação entre a
cidadania e o Governo, separando, desnecessa-
ria c perigosamente, a Nação e o Estado.

Hoje está suficientemente claro que nem
os progressos materiais indispensáveis ao bem-
estar da sociedade, nem a concentração dc po-
deres cm torno do Executivo, são instrumentos
suficientes para a construção de uma Nação
mais rica, segura e democrática. A eles deve se
juntar, como complemento indispensável, um
arcabouço institucional capaz de conduzir di-
vergências c formar convergências sem traumas
e abalos políticos.

Dc certa forma, a substituição do Ministro
do Exército e a imediata posse de seu substitu-
to demonstraram, ontem, que a Nação atingiu
um grau de relativa civilização política, sain-
do daquela pobre faixa de países onde atos da
rotina administrativa podem ser transformados
em crises institucionais à margem dos poderes
da República.

Esse grau de civilização política, contudo,
só pode ser constatado se baseado na unidade
das Forças Armadas. Assim como em 1964, na-

da se faz neste país sem que elas estejam uni-
das. Mais que isso: só a partir da unidade mi-
litar se pode fazer alguma coisa. Qualquer ten-
tativa, dc qualquer origem, que tenha como
condição de exequibilidade a cisão militar é
nociva a Iodos os interesses do país c, sobretu-
do, à institucionalização política de que se ne-
cessiui.

A unidade militar c hoje o único princi-
pio fundamental das escassas instituições brasi-
leiras. Se há algo institucional neste país, é a
unidade das tropas, Portanto, tudo aquilo que
vai na direção de sua divisão é, acima de tudo,
um prejuízo ao conjunto da sociedade.

As mudanças políticas que devem, precisam
c terão que ser feitas, até mesmo com a fina-
lidade dc dotar o país dc colchões dc ar capa-
zes dc reduzir o impacto dos seus problemas,
protegendo as próprias Forças Armadas, devem
ser conduzidas com o objetivo central da ma-
ntitcnção dessa unidade. Perdido esse objetivo,
perde-se a qualidade da mudança. i

A unidade militar não pode ser transfor-
mada em mecanismo dc poder pessoal ou de
arbítrio, mas cm algo dinâmico, representado
num poder político e em sua necessária expres-
são de arbitragem das controvérsias.

Neste momento, a missão de toda a socic-
dade brasileira é a busca de instituições mais
eficientes baseadas na unidade dos setores que
lhe garantam a segurança. De nada vale uma
teoria amparada na cisão e de pouco serve tam-
bém uma unidade de pontos-de-vista que culti-
va o imobilismo político. Até mesmo porque, ao
longo da História do Brasil, foram a.s Forças Ar-
madas aquelas que souberam marchar, unidas,
na direção dos mais legítimos anseios do con-
junto da sociedade.

Essa mesma História, que registra os pro-
gressos do país, deixa de lado, por inexpressi-
vos, todos aqueles que, sendo estranhos ao meio
militar, pretenderam dividi-lo para proveito de
suas ambições pessoais.

Sinal de Saúde
Pela natureza da atividade que desempe-

nha, o jornalista tende a suportar, às vezes, em
suas costas a carga acumulada das tensões so-
ciais. Essas tensões são maiores à medida que
uma sociedade deixa obstruir-se o que seriam
os canais normais de encaminhamento e solu-
ção dos conflitos; costumam ser tanto maiores,
consequentemente, quanto menor é a taxa de-
mõerática da sociedade a que se referem.

Se é verdade, entretanto, que os proble-
mas das grandes sociedades modernas, agrava-
dos pela própria dimensão demográfica dessas
sociedades, têm contribuído para acrescer o lo-
te de dificuldades inerente à atividade jorna-
lística, nota-se igualmente, por parte da opinião
pública, a tendência a tomar consciência, pro-
gressivamente. do que pode denominar-se de
papel social da imprensa. Cada vez mais, nos
setores pensantes de cada sociedade, cresce a
convicção de que o avesso das sociedades de
massa tem de ser ventilado com a maior fre-
quência possível, mesmo que isto resulte na
contínua apresentação de fatos dotados de co-
notação negativa, e ventilados por quem não
tem responsabilidade direta nesses fatos, uma
vez que essa responsabilidade resulta natural-
mente na tendência a encarar as coisas sempre
pelo lado positivo.

Confrontados com essa espécie de verifica-
cão contínua, os que têm em suas mãos o po-
der e a responsabilidade tenderão a sentir-se
pessoalmente ofendidos na medida em que lhes

faltar, igualmente, a necessária taxa democrá-
tica; paga então o jornalista pelas mazelas da
sociedade.

Um exemplo de que as coisas nem sempre
precisam tomar este rumo é o que acaba de
acontecer em relação à denúncia formulada pe-
lo Secretário de Interior do Estado de São Pau-
lo contra o jornalista José Nêumanne Pinto, da
sucursal do JORNAL DO BRASIL naquele Es-
tado, que em reportagem denunciou irregulari-
dades em aquisição de terrenos efetuada pela
Cecap, empresa semiestatal.

Rejeitando a denúncia, o Juiz da 15.a Vara
Criminal paulista ponderou que o repórter "li-

mitou-se, dentro do seu direito de crítica e in-
formação, a registrar fatos" trazidos ao seu co-
nhecimento. O Secretário de Interior, por sua
vez, depois de fornecer longas explicações a
respeito dos fatos mencionados, e de vê-las pu-
blicadas no JORNAL DO BRASIL, desistiu de
invocar a Lei de Segurança Nacional contra o
jornalista e a empresa a que pertence, aceitan-
do as ponderações do presidente do Sndicato
dos Jornalistas Profissionais de São Paulo no
sentido de que a Lei tle Imprensa é a única a
ser invocada nestas circunstancias.

O fato de que um problema desta nature-
za tenha sido colocado dentro dos seus limites e
resolvido corretamente revela entre nós a exis-
tência de uma quota democrática que vale re-

gistrar antes de qualquer medição mais preci-
sa. E é indício de saúde no tecido social.

(

Demarcação Nítida
Poucos grupos empresariais brasileiros po-

dem transmitir a respeitabilidade que cerca o
Grupo Votorantim — a respeitabilidade que se
constrói com a ousadia e a determinação de
montar ura complexo de 46 empresas que dão
empregos a 9 500 pessoas.

Poucos grupos empresariais brasileiros po-
dem transmitir a autoridade que emana do Gru-
po Votorantim — precisamente porque, tipi-
camente nacional e de invejável liquidez, sou-
be expandir-se sem precisar recorrer maciça-
mente aos empréstimos de longo prazo forneci-
dos pelo Governo. O Grupo é a história bem-
sucedida da moderação e da segurança, espe-
lhadas no reinvestimento de recursos próprios.

E' com essas credenciais que Antônio Er-
mírio de Morais, um dos comandanies do Gru-
po, acaba de lançar severa advertência à admi-
nistraçãò pública. Valendo-se do exemplo do
projeto da Albrás — uma joinl venlure da Va-
Je do Rio Doce (51%) com um grupo de em-
presas japonesas (49%) — que pretende pro-
tluzir 320 mil toneladas anuais de alumínio,
disse o empresário paulista que existe "uma

tendência megalomaníaca dos técnicos oficiais
brasileiros, responsáveis pela elaboração de pro-
jetos tão grandiosos, cuja execução está prati-
camente fora do alcance da capacidade de iii-

vestimento do país, principalmente por não se-
rem definidas as prioridades para a alocação
dos recursos disponíveis".

Esse projeto reflete com muita clareza a ir-
racionalidade dos planos burocráticos. Começou
sendo idealizado para produzir 150 mil tone-
ladas anuais. Foi revisto e ampliado para 640
mil toneladas. Houve uma nova edição e, pc-
Ias últimas estimativas, deverá produzir 320
mil toneladas. Enquanto isso, a mesma Vale do
Rio Doce tratou de adiantar um outro projeto,
também de alumínio, para produzir 80 mil to-
neladas no Rio de Janeiro.

Todas essas oscilações — essa gangorra
numérica — foram registradas num prazo não
superior a 6 anos. E além disso, segundo o de-

poimento de Antônio Ermírio de Morais, no
Instituto de Engenharia de São Paulo, "os nú-
meros se agigantam no papel, o que torna pra-
ticamente impossível o início da obra".

O episódio demarca com muita nitidez as
diferenças entre o empresário público e o em-
presário privado. O compromisso do empresa-
rio público é com a coerência dos seus planos.
O empresário privado tem um compromisso vi-
tal com a sobrevivência do empreendimento e,
portanto, com o lucro. E' por isso que o capita-
Usino foi feilo por empresários privados. E não
por burocratas.

r

•
Como é, não vamos enfrentar um restaurante?
Estou me preparando.

J

Cartas
Imposto Predial

(...i Tenho um terreno na Bar-'
ra da Tijuca, onde vai passar a Av.
João Carlos Machado, sem qualquer
infra-estrutura — o que compete à
Prefeitura — isto é, não tem calça-
mento, nem Instalações de água, de
esgotos, sanitários e fluviais, de luz
r.em de gás. E' apenas uma área co-
berta de mato e que, quando chove
muito vira um lago. Esse terreno, no
exercicio de 1976, pagou de imposto
Or$ 2 mil 626 e, de taxas de servi-
ços diversos (TSD), Cr$ 263, r.o to-
tal de Cr$ 2 mil 889. Este ano
(exercicio 77) passou a pagar Cr$
16 mil 880 e Cr$ 1 mil 680, ou no to-
tal, Cr$ 18 mil 480! Isso dá de au-
mento, do exercicio de 76 para o
de 77, os percentuais de: imposto —
540%; serviços diversos (inexisten-
tes): 718%. Houve um aumento
verdadeiramente extorsivo. (...)

Outro caso na minha família,
embora não tão grave: meu pai pos-
sul uma casa (onde morai na Rua
Macedo Sobrinho, Botafogo. Ano
passado, ele pagou de imposto pre-
diai Cr$ 2 mil 864; este ano teve
de pagar Cr$ 5 mil 37; I isto é, au-
mento de 76% (bem maior do que•o percentual da taxa inflacionária
que foi de 46%). Bem assim, não fa-
lando na taxa de lixo, que antes fa-
zia parte da TSD e agora é paga
à parte. O estranho, ainda, é a qui-
mica usada para a cobrança do tal
aumento de imposto: a casa em
questão (construção moderna, óti-
mo estado de conservação, em
centro de terre...) a que a Prefeitu-
ra ano passado atribuiu o valor
venal de Cr$ 614 mil 860, este ano
(77) só atribuiu o de Cr$ 381 mil
600! Enquanto tudo nesta terra au-
menta de preço — e como! '—tal
casa diminuiu. O que há de sério
nisto? Carlos Augusto de G. Paula
— Rio de Janeiro.

Situação dos trens
E' impressionante a situação

dos trens suburbanos do Rio de Ja-
neiro. Existem estudos e projetos que
permitem a ação rápida e eflcien-
te da ,RFP, logo que disponha de re-
cursos financeiros ou seja autori-
zada a elevar os preços das pas-
sagens para, pelo menos, cobrir o
custo operacional, muito superior
ao que o Governo lhe permite co-
brar. Estamos ameaçados de assis-
tir a nova fase de desastres e con-
sequentes depredações, sem que cai-
ba à RFF nem a seus técnicos qual-
quer responsabilidade. As providên-
cias estão dependendo de escalões
superiores, que podem dispor de re-
oursos e têm autoridade sobre os
preços das passagens. Benjamin B.
Fraenkel — Rio de Janeiro.

INPS
Após esperar por quase 60 dias

por uma consulta com o único mé-
dico de coração do posto do INPS
em Magé, compareci r.o dia e hora
marcada e qual não foi minha sur-
presa ao ser Informada de que não
mais havia consultas e que o eletro-
cardiograma que eu teria de fazer
hão seria feito. (...) Como neces-
sitava do exame, recorri à chefia do
posto, onde me disseram que se-
ria mandada para um serviço em
convênio com o Instituto e que o
exame seria executado em outra
clínica particular também em con-
vènio. Acontece que o médico de
coração do posto foi mandado para
a clinica geral, onde já existem vá-

rios outros profissionais, c o apa-
relho de eletrocardiograma retirado
da sala dando lugar a outro clini-
co geral. O que me intriga, e por
isso gostaria de um esclarecimento
da alta direção do INPS, sobre o se-
guinte: 1) Qual o Interesse em se
prejudicar tantos segurados, pri-
vando-os de atendimento médico?
2) Qual o interesse da retirada do
aparelho de eletrocardiograma do
posto do INPS para o exame ser
feito em clinica particular, oneran-
do os cofres do Instituto? 3) Qual
o interesse da direção do órgão em
Magé em mandar os segurados pa-
ra atendimento em clinica parti-
cular, se existe profissional compe-
tente no próprio INPS? Nair Mar-
tins Félix Gaifato — Magé (RJ).

Diálogo
Se o Sr Petrònio quiser, podere-

mos bater um bom papo. Marco Au-
rélio C Barroso — Rio de Janeiro.

Professoras

Uma propaganda na TV, nes-
ses dias, pretende homenagear o
15 de outubro como o Dia das Pro-
fessoras. E nós homens, como fi-
camos nessa? Como se não bas-
tasse termos sido transformados
numa classe desprezível economi-
camente, agora já nem existimos
ou somos femlnilizados.

Que não se respeite ou náo se
prestigie o professor ou que não se
lhe dê o status que sua profissão
deveria merecer, vá lá (quem dis-
se que este país é feito por nós?),
mas ao menos que se respeite a
gramática. Francisco Corrca Neto
— Rio de Janeiro.

Repressão

Li a reportagem em que o Sr
D Antônio de Castro Mayer, Bispo
de Campos, mostra "o dever sagra-
do de reprimir o comunismo por
sua maldade". Realmente, esta
afirmação é verdadeira. O comu-
nismo nega os 10 mandamentos de
Deus. Como católica e brasileira,
lamento que algumas autoridades
eclesiásticas condenem a licita re-
pressão anticomunista só porque
possa haver algum excesso. Então
vamos deixar os ladrões entrarem
em nossa casa só porque, se forem
presos, podem eles sofrer algum
abuso por parte da policia? íris
Cerqueira — Rio de Janeiro.

Pechincha
Pechincha, palavra simpática e

harmoniosa, multo usada há uns
35 anos passados, ou mais, não m<e
lembro bem em que época, em que
as donas-de-casa pronunciavam,
quando voltavam da feira: "A feira
hoje está uma pechincha, vou em
casa esvaziar as sacas e voltar lá".

Mas, em Nilo Tempore (não
confundir com o tempo de Nilo), o"Brasil não estava sendo feito por
nós", também pór quem, eu ignoro.
Só sei que não'existia: Coordenação
da Mobilização Econômica, Cofap,
Sunab, Delegacia de Economia Po-
pular, salário mínimo, CLI, dissídio
coletivo, UPC, DRIN, e outras siglas
mais.

Ao^ue tudo indica, em 1078 te-
remos «eleições, e, de antemão, já
sabemos da plataforma dos candi-
datos: Fim da denúncia vazia, in-
quilinato, 15"? salário, nunca esque-

cendo, quem paga tudo isso somos
nós, os eternos consumidores.

Pechincha, também é c nome de
uma praça em Jacarepaguá, Largo
do Pechincha, e, lá também o Ce-
mitério do Pechincha.

Agora, pechinchar, verbo anti-
pático, sinônimo de criar caso, haja
vista o que aconteceu ' segundo o
noticiário, em Vila Isabel. O fre-
gues sentou, comeu, pediu a nota,
pechinchou, disse que não pagava,
e, ai então o pau comeu, até que a
formiguinha da RP compareceu.

Nada de pechinchar, é não
comprar. Deixa o tomate apodrecer
na prateleira, compra a massa de
tomate, adiciona água ou leite para
render um pouca mais, deixa pra
lá o feijão, tem tanta coisa pra co-
mer. Júlio Maurício Emoingi — Rio
de Janeiro.

Salários de professores

Queremos lembrar que, apesar
das promessas das autoridades
competentes, os professores contra-
tados sob o regime da CLT desde o
dia 5/4 continuam sem receber seu.s
vencimentos. Desse jeito, não há
nem vocação nem condições de .so-
brevivência. Maria Eugênia Frago-
so — Petrópolis (RJ).

Civismo

No 'dia 10,' o JORNAL DO
BRASIL informou que o Centro Ci-
viço na Marquês de Sapucai será
construído para o próximo carna-
vai. Eu não sabia que carnaval c
civismo e nem que civismo se
aprende com escolas de samba. Não
importa a minha Ignorância, mas
dinheiro do povo é suor e lágrimas.
Deve ser aplicado onde falte água.
esgotos, escolas, hospitais, etc. An-
tónio da Costa Fontclas — Rio dc
Janeiro.

Água
Moro na Barra da Tijuca há

cinco anos e até hoje escuto dos vi-
zinhos e dos homens das pipas r\A-
gua que, até o fim do ano (só não
dizem qual), a água será ligada.

Com a Inauguração, a toque de
caixa, de Nova Ipanema, o Pre-
feito se apressou em levar água ao
local, por melo de tubulões que sé- '
guem a Av. das Américas. Os mo-
radores das ruas transversais, so
quiserem ter água, deverão pagar
pelos tubos, cujos preços variam na
razão direta da distancia de suas
residências, muitas vezes superlo-
res a Cr$ 100 mil.

Outro problema é do esgoto.
Há poucos meses, tive a surpresa
de receber guias da taxa de esgo-
tos desde 1975, de minha casa da
Rua Coronel Eurico de Sousa Go-
mes Filho, onde ainda não há rede.' Reclamei. Um fiscal me provou que
a taxa era devida pela ligação clu
fossa ao coletor de águas pluviais
que passa no centro da rua.

Lançar dejetos no coletor de
águas pluviais, já é, a meu ver, ai-
go ilegítimo que deveria ser proi-
bido pela Secretaria de Saúde, mas
ainda cobrar pela ilegitimidade
constitui caso de polícia. Luis Car-
los de Oliveira Júnior — Rio de Ja-
neiro.

As cariai doi leitores serão publicadas
si quando tiveram assinatura, noma complc-
to • legível a endereço. Todos estes dados
«rio devidamente verificados.

m
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Do passado ao futuro
ENTRE 

03 vários grupos em
que se pode dividir a reali-
dade político-econômica do

Brasil de nossos dias, eu destacaria
os seguintes: os retrocratas, os tec-
nocratas e os democratas. Os pri-
meiros voltados especialmente para
o passado; os segundos para o pre-
sente; os terceiros para o futuro.
Embora os três grupos coexistam no
presente e suas propostas de solu-
ção, para os problemas que atual-
mente preocupam a todos (menos
aos naturalmente despreocupados
de tudo, ou os que não podem pre-
ocupar-se, pelo peso intolerável que
a monstruosa injustiça do regime
atual coloca sobre os seus frágeis
ombros), tenham ou possam ter
suas raízes implantadas no presente.

Os retrocratas são os saudosis-
tas, os tradicionalistas, os imobilis-
tas, os antimodernos por natureza
ou por decepção. E esses decepcio-
nados constituem, sem dúvida, a
parte mais simpática e até mais
construtiva, desses adoradores do
fogo sagrado de outrora. Como o
passado é, paradoxalmente, o que
não passa do que já passou, e como
o presente oferece documentação
farta para as nossas revoltas e de-
cepções, esses retrocratas têm as-
sumido uma importância crescente
em nosso meio. Inclusive na medida
em que se desenvolvem os tecno-
tratas e os democratas.

Veja-se o plano inclinado de

reacionarismo que vem descendo a
chamada "revolução" de abril de 64,
que começou voltada para o futuro
e hoje se volta, irritada, para o ul-
trapassado, opondo barreiras su-
cessivas a tudo que seja "distensão"
ou "abertura" e argumentando,
contra a democracia, que "os tem-
pos são outros" e* contra a tecnocra-
cia que "tolhe a liberdade do indi-
víduo". No plano religioso, vemos o
contrário, entre o entusiasmo pelo
Concilio e pelo aggíornamento na
década de 60 e a insidiosa campa-
nha anticonciliar e anti-socializan-
te da Igreja, pelo retrocesso ao "es-
pírito tridentino" do século XVI.
Essa onda reacionária se manifesta,
particularmente, na repressão cada
vez mais intolerante, como está
acontecendo, em São Paulo ou Bra-
sília, contra todo o movimento es-
tudantil que se alastrou, pelo Brasil
afora, e está sendo abafado mili-
tarmente, considerando o "estudan-
te" como o inimigo número dois, de-
pois do "pobre" e antes do "padre"...

O segundo grupo é o dos tecno-
cratas, que não se confundem cer-
tamente com os plutocratas, mas
são envolvidos por estes como seres"inocentes úteis". Se o tradiciona-
lismo leva ao passadismo, o pragma-
tismo tecnocrático tem por si a for-
ça do presente e o prestígio inven-
cível da tecnologia. Não se confun-
da, aliás, técnica com tecnocracia,
nem tradição com tradicionalismo.

A tecnologia é iim imperativo irre-
vcrsível. Só se deturpa quando se
isola do seu contexto cultural e das
imposições do humanismo. É mesmo
uma dás forças capazes, como toda
arte, de que ela é um setor essencial,
de superar as barreiras ideológicas
que hoje separam, por exemplo, de
modo catastrófico, o mundo capi-
talista do mundo socialista. A técni-
ca é, por natureza, universal, como
devem ser a ética e a religião. Sem-
pre que estas dividem os homens,
como a História está farta de nos
ensinar, é que se deformam em mo-
ralismos fanáticos ou em falsas re-
ligiosidades, nacionalistas, tribalis-
tas, racistas ou meramente indivi-
dualistas. A tecnocracia é a desuma-
nização da técnica, quando isolada
da cultura. É a quantificação está-
tica de um mundo de seres huma-
nos, que é voltado, por natureza, pa-
ra a qualidade como superação da
quantidade. O perigo da filosofia
marxista, por exemplo, é negar a
existência de uma natureza do ser
humano, substituindo-a por um
projeto histórico (até mesmo um
projétil...) incessantemente móvel e
subordinado às injunções tecnocra-
ticas e sociocráticas. Essa deforma-
ção do passado e do futuro, por
um presente continuo e quantitati-
vo, é o erro filosófico essencial da
tecnocracia. E' o pan-matematismo
sociológico.

Quanto ao grupo dos democra-

Tristão de Athayde
tas, é também passível de deturpa-
ções análogas às que afligem os dois
outros. Mas o que liga, no fundo,
todas as formas, boas ou más, legí-
timas ou ilegítimas, do processo de-
mocrático, é ser voltado para o fu-turo, na base de duas leis da pró-
pria natureza humana: a da pro-
porcionalidade e a da perfectibilida-de. A verdade humana é sempre
proporcional e perfectível. E' a ade-
quação da inteligência ao ser. Ao ser
imóvel ou móvel, transcendente ou
imanente. Como é, simultaneamen-
te, a superação do ser pelo dever-ser
e pelo poder-ser. A procura sempre
de um progresso qualitativo, no sen-
tido do aperfeiçoamento do nosso
conhecimento e do nosso ser indivi-
duai ou coletivo. Daí ser a demo-
cracia o regime político que, .em
tese, melhor corresponde à nature-
za das coisas, pois visa sempre à li-
berdade (expressão da perfectibili-
dade constante do ser humano) e à
justiça (adequação constante da
pessoa à comunidade e vice-versa,
dos deveres de cada cidadão para
com a sociedade e desta para com
aqueles). Daí também ser a demo-
cracia um regime de participação
constante do ppvo no Governo, pela
liberdade e pela justiça, que consti-
tuem a própria natureza do estado
de direito. E também ser este regime
uma constante superação do passa-
do e do presente pela conquista de
um futuro sempre intencionalme7ite

mais perfeito o mais corretivo dos
contínuos retrocessos e dccadèn-
cias.

Todas as tentativas de retroa-
ção ou de .mobilização, isto é, dc
passadismo ou de presentismo, no
plano político-econômico (já que os
dois são complementares e indisso-
ciáveis na realidade temporal em
que vivemos), são movimentos anti-
democráticos. Anti-racionais. Anti-
naturais. É a natureza das coisas,
tanto no plano político como no pia-
no religioso, que nos deve manter
em marcha para o futuro. Se o pre-
sente nos decepciona, como está
acontecendo atualmente para a
massa dos revoltados, especialmente
essa mocidade e essa intelectualida-
de brasileira do momento (como
acabamos de ver, este ano, nos dois
acontecimentos máximos do nosso
presente, o protesto estudantil na-
cional e a 29a Reunião do SBPC,
com um êxito espetacular — ambos
combatidos pelo Governo) — se o
presente nos desencanta, longe de
cruzarmos os braços, promover o
terrorismo, ou olhar para o passado,
como a mulher bíblica de Lot, vol-
temos os olhos para o futuro. E pro-curemos realizar, no plano político,o que a verdadeira democracia nos
convida a praticar. E no plano reli-
gioso a marcha incessante para o
Reino de Deus, a partir deste mun-
do, aparentemente . entregue aos
deuses Acaso e DNA, como nos pro-
põe Monod...
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UM HOMEM COMO O BARÃO DE MAUÁ
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DO BRASIL.

Há 

mais de cem anos,
um magnífico
visionário começava

sozinho a Revolução Industrial
Brasileira. Irincú Evangelista
de Souza, Barão e, depois,
Visconde de Mauá.

Do seu estaleiro na Ponta da
Areia, saíram os navios da Guerra
do Paraguai e grande parte da
marinha mercante da época. Além

de moendas para engenhos de
açúcar, máquinas para torrefação
de café, encanamentos de água
e gás. E junto ao empresário
de visão, vivia o homem público
que pensava, antes de tudo,
no desenvolvimento do país.

Rico, ele pôde realizar
ou financiar obras, muitas vezes
deficitárias, mas de inadiável
interesse social, como

companhias de transporte, redes
de iluminação pública, serviços
de navegação fluvial - e a nossa
primeira estrada de ferro.

Com tantos feitos a seu
crédito, Mauá ganhou algo que
para ele talvez fosse mais
importante que dinheiro ou títulos
de nobreza: o convite para
assumir a Presidência do Banco
do Brasil.

E ao Banco ele deixaria o mais
duradouro de seus legados: uma
política de mente aberta às
conquistas científicas e
tecnológicas, sem as quais todo
desenvolvimento é ilusório.

Hoje, toda vez que aprova
financiamentos destinados à
instalação ou modernização dc
indústrias, e sempre que
canaliza recursos para dotar

uma nova região de
transportes, energia ou
comunicações, o Banco do
Brasil está pensando
como o Barão de Mauá.

Uma questão de afinidade.
E de fé neste país.

^BANCODO BRASIL
Um grande país precisa de um banco assim.

1
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OTAN adia decisão sobre bomba de nêutron
Pítii/UPI.AfP

Barl, Itália — O Grupo cie
Planejamento Nuclear da
Organização do Tratado do
Atlântico Norte (OTAN* cn-
cerrou ontem nesta cidade
sua 22a, sessão sem tomar
qualquer idcclsão sobre a In-
trodução em seus paises
bomba de nêutrons. Embo-
ra sem formular objeções
à "utilidade militar" do ar-
tefato, os Ministros da De-
lesa da OTAN considera-
ram que as objeções politl-
cas não permitem alixia um
pronunciamento definitivo.

Após a reunião, o Secre-
tário de Defesa americano.
Harolid Brown, confirmou
em entrevista coletiva que
a nova bomba deverá ser
utilizada somente na Euro-
pa e que os Estados Unidos
só começarão a fabricá-la
quando os paises membros
da OTAN tomarem sua de-
cisão. A próxima reunião do
GrupO de Planejamento Nu-
clear será realizada na Di-
namarca, no Inicio de 1978.
"LIMPA" E IMORAL

A bomba 'de nêutron —
que mata seres humanos
sem destruir prédios e ins-
talações — estaria destina-
da a usos táticos, especial-
mente contra uma eventual
ofensiva blindada soviética
na Europa. Na reunião, en-
tretanto, foi enfatizada a
oposição "emocional e poli-
tica" que vêm enfrentando
na maior parte dos países
da OTAN e também nos Es-
tados Unidos, o que provo-
cou a decisão do Presidente
Carter de adiar sua pro-
ducão.

Lembrou-se ainda que es-
ta oposição tem aumentado,
particularmente nos paises
em que a esquerda vem
exercendo .maior influência.
A bomba de nêutrons — de-
nomlnada limpa porque não
aieia as construções — é
considerada "imoral" justa-
mente por atingir apenas a
seres humanos.

Outra objeção de seus ad-
varsárlos é de que ela indu-
ziria com mais facilidade a
uma eventual utilização por
seu desenho compacto, au-
mentando com isso a possi-
billdade de um confronto
nuclear em maior escala.
Acredita-se que a questão
poderá ser discutida pelo
Presidente Carter em sua
passagem por Bruxelas, ao
final de sua próxima via-
gem por 11 paises de qua-
tro continentes.

A reunião do Grupo de
Trabalho abordou ainda o
atual estágio das nego-
clações entre os Estados
Unidos e a União Soviética
para a redução dos arsenais
estratégicos (SALT). A este
respeito, o Secretário Ha-
rold Brown declarou que os
Estados Unidos não preten-
dem Impor limitação aos
mísseis Cruise. Quanto aos
postos de defesa avançada
nas fronteiras do Leste,
afirmou que não estão in-
cluidos nas negociações
SALT, acrescentando que
"não podemos aceitar a re-
ducão de nossas forças na
região sem uma contrapar
tida maciça da União Sovié-
tica".

Sucesso em Moscou, surpreende Owen

Londres — Davld Owen, Secretário do
Exterior da Grã-Bretanha, cujas andan-
ças pelo mundo rivalizam com as de Kis-
singer, retomou terça-feira de uma visi-
ta de dois dias a Moscou denotando cou-
siderávcl satisfação e declarando que ela
fora um sucesso inesperado.

Sua ida a Moscou se prendeu à «s-
sinatura de um tratado anglo-soviéiivo
sobre a prevenção de uma guerra nuclear
acidental, o que normalmente teria en-
volvido apenas a presença dos dois Mi-
nístros do Exterior. Mas, para surpresa
geral, Owen não somente se avistou com
quase toda a cúpula do Kremlin, como
conversou, durante uma hora e viria,
com o Presidente Brejnev, honra nor-
malmente reservada a presidentes e prl-
mciros-minlstros.

Vantagens políticas
A grande cobertura 'dada pela im-

prensa e televisão serviu para destacar
a acentuada melhora nas relações unglo?
soviéticas após um prolongado período
de frieza, iniciado depois que o antuces-
sor conservador de Oiven, Sir Alec Dou-
glas-Home, expulsou sumariamente da
Grã-Bretanha, em 1971, 105 diplomatas
e funcionários soviéticos envolvidos em
espionagem e subversão.

A mudança foi tão extraordinária
que há uma nítida possibilidade de o
Presidente Brejnev fazer em breve uma
visita a Londres, em resposta ao convite
do Prlmeiro-Ministro James Callaghan,
feito através do Secretário do Exterior.

Segundo o comunicado oficial, as
conversações entre Owen e os lideres so-
viéticos abrangeram uma ampla gama de
questões, incluindo África do Sul, direitos
humanos, comércio e détente dentro do
contexto da reunião de Belgrado, para
examinar a observância dos acordos de

Roberl Dervel Evaíis
Correspondente

Helsinque. Falando à imprensa, no ac-
roporto de Londres, Owen disse que ps
soviéticos acreditam que a Grã-Bretanha
tem um papel mundial a desempenhar
com relação a várias questões, tais tomo
desarmamento e acordos sobre o con-
trole da proliferação nuclear.

Conbudo, apesar do novo estado de
espirito no Forelgn Office, não se ali-
menta a ilusão de que ocorreu uma mu-
dança básica e permanente nas relações
bilaterais anglo-soviéticas. O desequili-
brio na balança comercial em favor da
União Soviética, que há tanto preocupa
a Grã-Bretanha, continuará. Não obs-
tante, tanto Callaghan como Owen sa-
bem que a visita de Brejnev a Londres se
traduziria em vantagens políticas na
próxima eleição sob a forma de um apoio
mais fervoroso da ala marxista do Par-
tido Trabalhista, que durante o último
ano tem-se mostrado desapontada com
as políticas econômicas do Governo.

O resultado mais positivo das con-
versações de Moscou dizem respeito à
Rodésia, a cujo respeito Londres e Mos-
cou conseguiram agora um certo grau
de harmonia. Ambos favorecem a tran-
sição sem mais demora para um Governo
de maioria na futura Zlmbabwe através
de um acordo aceitável à África Negra.
Moscou deu sua aprovação tácita à soli-
citação britânica ao Conselho de Segu-
rança para enviar um representante es-
pecial das Nações Unidas à Rodésia na
companhia de Lorde Carver, designado
comissário especial da Grã-Bretanha,
para supervisionar a transferência de Po-
der e as subsequentes eleições na base
de um homem, um voto, como prelimí-
nar ao estabelecimento de um novo Go-
verno. E espera-se que a União Soviética
não se oponha ao envio de uma força de
paz das Nações Unidas, caso se tomt es-
sa decisão.

É assim que as outras pessoas vêem o Unicheque
que você assina.

O Unibancoapresenta um cheque
realmente especial: o Unicheque.

Ele é recebido em toda parte como
se fosse dinheiro vivo.

Oferecido somente a clientes
selecionados, seu pagamento ésr

garantido pelo Unibanco sempre que
não ultrapasse o limite determinado
no cartão de identificação que o
acompanha.

Além disso, é descontado na hora,
em qualquer uma das 482 agências
Unibanco do País, sem consulta
prévia à agência onde o cliente tem
conta. Como um verdadeiro traveller
crieck.

Por isso, em qualquer situação de
emergência, você pode contar com o
Unicheque.

E, além disso, com o Unicheque
você jamais vai perder bons

negócios, só porque no momento
você não tenha saldo em sua conta.
Pois com o Unicheque você
também recebe um crédito rotativo
para utilizarem situações de
emergência.

Por tudo isso, possuir Unicheque
é uma prova de prestígio.

Procure o gerente de uma agência
Unibanco. Ele terá o maior prazer em
lhe prestar todas as informações
sobre a forma de obter seu Unicheque,

Você vai ver como é vantajoso
andar com um cheque que é igual a
dinheiro.
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Numa visita que os jornais franceses comentam com alacridaãe, o Marechal
Tito, Presidente da Iugoslávia, debateu com o Presidente Giscard d'Estaing
a segurança européia e os temas da reunião de Belgrado, em atmosfera de
cordialidade que apagou de vez os maus humores remanescentes da época
de De Gaulle, que nunca perdoou a Tito o pronto reconhecimento da Frente
de Libertação argelina em 1954. Giscard foi a Orly receber o visitante, que

fica três dias na França

Comissões Operárias apoiam Mário Soares
o plano de emergência supera crise
da Espanha com reservas de Governo

Madri — "Com reservas", as Comissões Opera-
rias espanholas, de orientação comunista, apoiaram
ontem o plano de emergência adotado domingo pe-
Io Governo de Adolfo Suarez, após obter o consenso
da maioria dos Partidos representados nas Cortes.
Apenas os neofranquistas da Aliança Liberal recusa-
ram-se a participar da reunião rriultipartidária do
último fim de semana no Palácio La Moncloa, sede
do Governo.

O Deputado comunista Marcelino Camacho,
líder das Comissões Operárias, explicou que "um
sentido de responsabilidade nacional, em virtude das
dificuldades econômicas e da instabilidade política",
levou .os trabalhadores a apoiarem o programa de
emergência, mas deixou claro que isto não significa
que os trabalhadores vejam no plano um "pacto so-
ciai com os patrões".
SALVAR A DEMOCRACIA

O programa aprovado na
reunião de La Moncloa tem
como objetivo principal a

. adoção de medidas para
conter a inflação a um ní-
vel de 22% este ano, o que
muitos especialistas não
acreditam seja possível, as-
sim como obter base parla-
mentar para as reformas
fiscais e novas leis econômi-
cas elaboradas pelo Gover-
no de maioria relativa do
Premier Adolfo Suarez.

A convocação da reu-
niao, de iniciativa do
Premier, visava a também,
neste interregno até a
aprovação da nova Cons-
tituição, desfazer a aparèn-
cia de vazio de Poder que
se verifica na Espanha em
conseqüência, < como assina-
lou Camacho, "da Indecisão
do Governo" em enfrentar
o s problemas econômicos
que se vèm agravando.

"Numa situação caótica,
a alternativa seria um Pi-
nochet", advertiu o líder das
Comissões Operárias ao ar-

gumentar também política-
mente sobre a oportunidade
do apoio das Comissões
Operárias ao programa.

Ao contrário das Co-
missões Operárias, as de-
mais centrais sindicais re-
cusaram-se a apoiar o pro-
grama governamental, ale-
gando que o Premier não as
c o resultará anteriormente
sobre as bases do programa.
Além dos grupos sindicais
controlados por extremistas
de esquerda e anarquistas,
também a central sindica)
de orientação socialista re-
cusou-se a dar seu apoio ao
programa.

O fato, para muitos ob-
servadores, revela as ambi-
guidades do Partido Sócia-
lista Operário Espanhol
(PSOE), de Felipe Gonzalez,
que apesar de ter participa-
do, com seu líder, do week
end palaciano e ter aprova-
do o programa, não pode
esconder as divergências in-
ternas e as pressões de sua
ala mais radical, que influi
poderosamente sobre a base
sindicai do Partido.

Juan Carlos é vítima
de segundo alentado

Madri — . Pela segunda
vez, por questão de momen-
tos, a policia espanhola im-
pediu um atentado contra o
Rei .Tuan Cailos — desta
vez em Las Palmas, nas
ilhas Canárias. Juan Carlos
preparava-se para inaugu-
rar um quebra-mar, impor-
tante para o porto de Las
Palmas, quando a policia
encontrou duas bombas nas
proximidades.

Uma terceira bomba foi
localizada no cais, envolvi-
da com a bandeira dos se-
paratistas das Canárias,,
mas esta era falsa. A ceri-

mônia de inauguração, por
medida de segurança, foi
realizada em outro local, e
a policia decidiu não fome-
cer informações à impren-
sa. As bombas foram des-
truídas com explosivos.

Um pouco antes. Juan
Carlos tinha-se despedido
do Presidente mexicano, Jo-
sé Lopez Portillo, que partiu
de avião para Sevilha.

Fontes da polícia disseram
que os terroristas não visa-
vam a Lopez Portillo, cujo
programa de visita a Las
Palmas não incluía sua par-
ticipação na cerimônia.

Maioria
apoia

do MCE
Madri

Luxemburgo —. Todos os
Partidos e frações políticas
da Comunidade Econômica
Européia, com exceção do
Partido Comunista Francês,
apoiaram, durante os deba-
tes políticos do Parlamento
da Europa, a ampliação do
Mercado Comum Europeu,
com o ingresso dia Espanha,
Portugal e Grécia.

O ponta-voz do PCF, Mar-
cel Lemoine, alegou que o
ingresso daqueles países "só
beneficiará os empresários
franceses, que se instala-
riam nos novos Estados do
MCE e trabalhariam com
custos reduzidos".

CONVITE OFICIAL

Geoffrey Ri.ppon. ex-Mi-
nistro britânico, defendeu
entusiasticamente um tra-
tamento generoso às solicl-
tacões de admissão ao MCE
e fez um apelo aos reipre-

sentanbes dos nove esta-
dos-membros para que não
negociem mesquinhamente
ou falem sempre de azeito-
nas ou vinho.

Rippon aderiu ao ponto-
d e- v i s t a do democrata-
cristão alemão Egdn
Klepsch, que julga que o
desenvolvimento Interno do
MCE só terá a ganhar com
o aumento dos Estados
membros.

Em Estrasburgo, a Assem-
bléia Parlamentar do Con-
solho da Europa pediu, ao
final de dois dias de. deba-
tes, "o ingresso imediato da
Espanha" naquele órgão. Os
153 parlamentares reunidos
solicitaram ao Comitê mi-
nisterial que fizesse, à Es-
panha, o quanto antes, um
convite oficial. A próxima
sessão do Comitê ministe-
rial será realizada no mês
de novembro.

Lisboa — Ao desmentir a
noticia do jornal socialista
A Lula, segundo o qual o
Gabinete português seria
reorganizado napróxima
semana, o porta-voz gover-
namental Manuel Alegra
revelou que o Primeiro-Mi-
nistro Mário Soares rece-
beu, por parte de todos ou
membros do Governo, a
reafirmação de sua solida-
riedatíe.

Desde a renúncia do
Chanceler Medeiros Ferrei-
ra, na segunda-feira, cor-
rem rumores de que vários
Ministros pretendem pedir
demissão, dando prossegui-
mento a um plano do PS da"destruir a partir de den-
tro" o Governo socialista da
Soaires.

PRIMEIRO PASSO

Para A Luta a renúncia
de Medeiros não foi um ato
isolado, mas o primeiro pás-
so da tentativa de destruir
o Governo Soares, "algo que

a Oposição até agora não
foi capaz de fazer". E lem-
bra que também o Secre-
tário de Planejamento, Ma-
nuel Silva, apresentou sua
demissão há pouco tempo.

Apesar de Manuel Alegra
reafirmar a "unidade go-
vernamental", observadores
comentam que as conse-
quências da renúncia do
Chanceler se farão sentir,
principalmente agora que a
validade do Governo mino-
rltário socialista é questio-
nada diariamente.

O Governo vem sendo
questionado até mesmo por
socialistas, como o Deputa-
do Máiio Mesquita, que
ruim artigo no Diário da
Noticias criticou o "espírito
d e incondicionalismo rei-
nante às voltas de Mário
Soares", elogiando Medel-
ros, "que soube compreen-
der que o melhor modo de
servir ao Estado e ao pre.sti-
gio de seu Partido é não
confundi-los, e m circiins-
tancias táticas, com uma
amálgama desprovida d e
princípios"

Assim, segundo o Página
Um, de extrema esquerda,
a renúncia do Chanceler te-
ve o objetivo de precipitar
os fatos, para conduzir o PS
a fazer uma revisão de sua
fórmula de Governo.

EXPERIÊNCIA
ESPANHOLA

Mário Soares tenta obter
da Oposição uma pia ta for-
ma política do tipo espa-
rhol, que lhe. permita go-
vernar sem maiores sobres-
saltos até o fim do manda-
•to, indicam analistas.
' Estaria concentrando
seus esforços em debates
com o Partido Social Demo-
crático, que em maio suge-
riu a idéia de um acordo
político que comprometeria
os socialistas, social-demo-
cratas e centristas numa
"convergência democrátl-
ca", sem modificar a fórmu-
Ia de Governo socialista ho-
rriògeneo. . .

O PSD atualmente, . no
entanto, teria maiores aspi-
rações: quer sua parte no
Poder e aumenta a pres.são
sobre os socialistas para ob-
tê-la. E acredita-se que, com
a demissão de Medeiros, as
decisivas negociações políti-
cas se tornam mais urgen-
tes, ante a pressão da crise
econômica e financeira.
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Berlinguer nega que
imponha materialismo

PCI
ateu

Sclieel teme efeitos da luta antiterror

Koma — Em carta aberta do Bispo
dc Ivrea, uma cidade do Piemonbe, o se-
cretário do Partido Comunista, Enrico
Berlinguer, responde "não" à afirmação de
que "enquanto Partido, organização po-litica, o PCI professa explicitamente a
ídeologgla marxista como filosofia mate-¦_ rtulista ateísta".

E esse é apenas um dos primeiros¦¦¦ esclarecimentos que o líder comunista
„ÂjJ,aliano decidiu jazer e divulgar ontem,

antecipando a publicação de sua respos-
ta ao Monsenhor Luigi Betazzi, Bispo de
Ivrea, num artigo que amanhã poderá¦»er lido na revista doutrinária do PCI, o
semanário RÍnascita.

Esclarecimentos •
Outro esclarecimento assegura que o

Partido Comunista Italiano, na sua aU-
vidade política ou naquela de Estado,
não pretende impor ou privilegiar uma
particular ideologia ou o ateismo. O que,

. de resto, estaria provado — segundo Ber-
linguer — na convicção do PCI, que o
processo histórico e social é, sem dúvida,
influenciado pelas Idéias (e também pe-
Ias ideologias), mas idéias e ideologias
condicionadas pelos movimentos reais,
que podem impor modificações de falo e
novas formas, segundo um desenvolvi-
menbo orgânico, responsáveis por novas
acepções e novas formas.

Prova que — sempre segundo o se-
cretário do PCI — "pode ser encontrada
nas adesões que recebem as iniciativas
dos comunistas italianos em seus atos
concretos de política interna e interna-
cional, como na estima que, na Itália e
no exterior, o PCI merece, manifestada
da mesma forma por iodas as extrações
sociais do povo italiano. E que mesmo o
Senhor Bispo de Ivrea, embora com ai-

.gumas reservas,' quis atribuir-nos", ob-
serva ainda Berlinguer.

O mais curioso tia história dessa tro-
ca de cartas entre um alto prelado da¦ Igreja Católica e o secretário do Parti-
do Comunista foi o tempo que Berlin-
guer levou para responder a Monsenhor
Betazzi: mais de um ano.

,,-.. Bispo de Ivrea desde 1963, consíde-
rado um dos bispos mais progressistas e

.dinâmicos da Igreja italiana, Monsenhor
•Luigi Bettazzi, de 54 anos de idade, em

-. í, julho do ano passado, logo depois das
r eleições de 20 de junho que confirmaram

y.a tendência de bipolarização do eleito-
rado italiano (entre Democracia Cristã e
Partido Comunista), escreveu duas car-
tas abertas muito comentadas pela im-
prensa do pais. Uma a Benigno Zaccag-
nini, secretário democrata-cristão, e a

« segunda a Eurico Berlinguer, lider co-
munista.

No inicio de sua carta, datada de 6de julho de 1976, Monsenhor Bettazzi di-
• zia aa secretário do PCI: "Lhe parecerá

singular, principalmente depois das re-
petidas e recentes declarações de bispos
italianos, que um deles escreva uma car-
ta, ainda que aberta, ao secretário de um.
Partido como o seu, que professa expli-
cltamente a ideologia marxista, eviden-
temente inconciliável com a fé cristã.
Ainda assim me parece que esta carta
não se dissocia de uma preocupação co- '
mum com o futuro de uma Itália mais
cristã e mais humana". Acrescentando
que o amor ao diálogo, levou-o a dirigir-

r se a Berlinguer e a todos aqueles que
têm responsabilidades no PCI, e ainda
viais amplamente aos seus eleitores, ana-
Usando as razões que levaram uma par-
te do "mundo burguês" e muitos do

r "mundo católico" a votar comunista, o
Bispo de Ivrea ousou um apelo por ele
próprio considerado "não simples, mas
importante". Vm apelo à maior toleran-
cia e ao maior respeita dos comunistas

•¦ italianos pelas liberdades publicas e pe-
Ia dignidade do homem .

Contestando que o Partido Comunls-
ta Italiano professe a idéia marxista ma-
terialísta ateísta, Berlinguer, respondeu-"• do ao Bispo de Ivrea, explica em que mo-

Araújo Neito
Correspondente

mentos e por que razões o marxismo é
importante para o seu Partido."No pesquisar, no individualizar e no
fixar, historicamente, os objetivos a es-
colher e as forças a movimentar para
transjormar progressivamente a socie-
dade, não podemos afirmar que a elabo-
ração política do Partida se tenha forma-
do ou se esteja formando de um modo
simplesmente empírico, "pratícistlco",
sem qualquer ligação com princípios, sem
uma análise cientifica da sociedade e do
desenvolvimento histórico... Sem tal pa-
trimônlo, sem a análise marxista, sem
um marxismo utilizado criticamente co-
mo ensina mento, não aceito, não lido
dogmaticamente como texto imutável,
seriam inexplicáveis não somente as
atuais posições do PCI, mas o próprio
crescimento da sua força organizada e
dos seus consensos eleitorais" — diz
Berlinguer.

Chamando a atenção do Bispo de
Ivrea pura o fato de que o seu é um Par-
lido com inscritos, militantes e dirigèn-
tes com diversas formações e convicções
ideológicas, culturais, filosóficas e reli-
giosas, que trabalham juntos todos os
dias, Berllínguer recorre ao artigo 2 do
estatuto do PCI e cita-o como funda-
mento desta unidade na diversidade que
se verificaria na organização que lidera.'Permite-se recordar o que diz esse arlt-
go Z: "Podem inscrever-se no Partido
Üomuhhta italiano os cidadãos que té-
n.Miu atingido os IS anos de idade c que— independentemente da raça, da fé re-
Lglosa t das convicções filosóficas —
aceitem o programa político do Partido e
o_ comprometam a agir para realizá-lo".

Esta tegra não monolítica e náo tola-
liiáriu, ao contrário, democrática, não
impede porem — ressalva Berlinguer —
que iiaiuro do Partido se garanta a in-
aispeiisavel junção dirigente de um co-
mando e de uma linha política que,' mesmo no nefasto período de guerra-
fria 1195-1), não impediu Togliatti de
lançar um apelo a favor de um entendi-
mento com o mundo católico para salva-
guardar a humanidade da aterroriznte
ameaça atômica". Apelo sistemuiicaiiieh-
te repetido e ampliado em outras oca-
siõs (como durante o 10.° Congresso ao
PCI em 1962), confirmando explicita-
mente o respeito aos direitos religiosos
como essencial numa sociedade soclans-
ta. "Alguma coisa realmente nova" —
observa tserlinguer — "que considera o
possuir uma fé, o ser inspirado por uma
consciência religiosa, uma condição que¦pode estimular o crente a procurar a re-
novaçáo da sociedade numa direção so-
cialista'-.

Recordando a contribuição que os
comunistas deram através da luta de re-
sistência ao fascismo e na elaboração da
Constituição de 46 para a construção do
atual Estado democrático .italiano, Ber-
linguer oferece como exemplo de síntese
das convicções e posições do PCI no diá-
logo e nas relações com outras forças e
ideologias um trecho do discurso de seu
predecessor. Luigi Longo, no 11? Con-
gresso Nacional do Partido, em 1966:"Afirmamos que somos contra o Estado
efetiva e absolutamente laico. Que,como somos contra o Estado con-
fessional, o somos também contra o
ateismo de Estado; que somos pelo abso-
luto respeito da liberdade religiosa, da
liberdade de consciência para crentes e
não crentes, cristãos e não cristãos. Co?i-
trários a que o Estado atribua qualquer
privilégio a uma ideologia, fé religiosa ou
corrente cultural e artística em prejuízo
de outros".

Sobre a contribuição que os comu-
nistas italianos esperam dos católicos,
Berlinguer diz ao Bispo de Ivrea: "Nos-
so desejo é que eles não sejam apenas os
zelosos guardiães das suas instituições,
mas qua se empenhem — e participem —
no bom funcionamento democrático e no
rigor econômico dos serviços fundamen-
tais de uma sociedade, democráiica".
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Carta
Bispo de

agrada a
Ivrea

Roma — "Devo dizer que
fiquei agriulnvelmente im-
pressionado" — declarou o
Bispo de Ivrea, Monsenhor
Ijiiíkí Bettaz/.i, ao comentar
a resposta do secretário-
geral do Partido Comunista
Italiano, Knrico Berlinguer,
a uma carta sua, do ano
passado, sobre as relações
entre os comunistas e o
mundo católico.

O Bispo definiu a respos-
ta como "muito importan-
te", salientando que ela é
claramente dirigida à Igre-
ja Católica e será estudada
profundamente, "para a
continuação do diálogo que '
me parece foi enfrentado
com muita seriedade e,
principalmente, com muita
serenidade e espírito de co-
labòráção".

Uma pesquisa feita pelo
Instituto Doxa revela que
36,1% dos eleitores italianos
são partidários da partici-
paeão do PCI no Governo.

Bonn — O Presidente da Ale-
manha Ocidental, Walter Soheel,
teme que a discussão sobre terro-
ri.sino acabe dividindo o paja em
dois blocos Irreconclllávels. Argu-
mehtou que antes de se lançar a
acusação de culpado, os alemães
precisam se aprofundar nas causas
que levam algumas pessoas à pra-
tlca do terrorismo.

No último fim de semana,
Sclieel afrimou na Universidade
de Tubingen que cada grupo poli-
tico devia se perguntar por que
parte da juventude alemã optou
pelo caminho do terror. Em dis-

curso na Associarão de Editores cie
Diários Alemães, ontem, Scheel
lembrou a Importância dos Jornais
no problema. Na sua opinião, a
discussão sobre o terror não pode
excitar sentimentos ou promover''desígnios Irracionais.

No pronunciamento, Sclieel
tentou apaziguar os ânimos dlan-
te da atitude lnquisitorlal de ai-
guns grupos políticos após o se-
questro — no último dia 5 de se-
tembro — do industrial Hanns
Martin Schleyer. Esses grupos de-
Clàraram caga aos intelectuais e a
todos que mantêm atitude ori-

tica com relação ao sistema poli-tico alemão.
Enquanto o Governo aguarda

a resposta da última mensagem
que dirigiu aos seqüestradores de
Schleyer, na Holanda se anunciou
a prisão de quatro simpatizantes
da organização terrorista Baadar-
Melahor. Segundo um porta-vozda policio holandesa, são três ho-
mens e uma mulher, tortos de na-
clonalidade holandesa, em cujo
poder as autoridades encontraram
um fuzil de alta precisão e duas
pistolas, além de farta munição e
uniformes da policia.
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Instituições
Financeiras Itaú

EXTRATOS DOS BALANCETES ENCERRADOS EM 30 DE SETEMBRO DE 1977

ATIVO Banco Itaú S.A. PASSIVO

DISPONÍVEL  1.854.564.246,20
REALIZÁVEL
Empréstimos  15.898.488.314,59
Outros Créditos  29.680.989.535,04
Valores e Bens  3.630.763.232.44 49.210.241.082,07
IMOBILIZADO  1.920.422.377,28
RESULTADO PENDENTE
Encargos Correntes e de

Exercícios Futuros  1.457.654.972,36
Construções e Benfeitorias

em Imóveis de Terceiros .... 149.327.132,22 .1.603.982.104,58
CONTAS DE COMPENSAÇÃO  188.151.119.088,13

TOTAL  242.743.328.898,26

CrS CrS
NAO EXIGÍVEL
Capital, Reservas e Fundos  2.888.430.042,55

EXIGÍVEL
Depósitos à Vista 16.662.664.149,02
Depósitos a Prazo 641.348.707.21

Subtotal 17.304.012.856,23
Outras Exigibilidades 26.177.291.712,38
Obrigações Especiais 6.123.185.722,21

RESULTADO PENDENTE

49.604.490.290,82

2.099.289.476,76

CONTAS DE COMPENSAÇÃO  188.151.119.088,13
TOTAL-  242.743.328.898,26

C. Patente 8.208 - C.G.C. 60.701.190 - Walter dos Santos • T.C.C.R.C. SP 36.043

Banco Itaú de Investimento S. A.
ATIVO PASSIVO

DISPONÍVEL 
REALIZÁVEL
Devedores por Financiamento
Valores e Bens 
Acionistas - Capital a Realizar
Crédito em Liquidação 
Outros Créditos 

CrS

9.558.493.318,46
78.958.679,95
62.333.939,50
79.158.176,79
95.333.938,08

IMOBILIZADO 
RESULTADO PENDENTE 
CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Fundo Itaú 157 3.147.573.468,54
Fundo Itaú de Investimento 241.054.435,07
União Nacional de Investidores 398.543.451,85
Diversas Contas 17.Q53.463.327.0B

CrS
95.278.068,93

9.874.278.052,78
74.665/117,27

726.906.796,36

20.840,634.682.54

NÃO EXIGÍVEL
Capital, Reservas e Fundos ..

EXIGÍVEL
Depósito a Prazo c/ Correção

Monetária 
Refinanciamentos e Repasses
Dividendos a Pagar 
Outras Exigibilidades

RESULTADO PENDENTE 

CrS CrS

701.771.057,02

5.769.570.417,27
1.801.589.010,87

672.735.009,66

CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Fundo Itaú 157 3.147.573.468,54
Fundo Itaú de Investimento 241.054.435,07
União Nacional de Investidores 398.543.451,85
Diversas Contas 17.053.463.327,08

TOTAL  31.611.762.717,8

3.243.894.437,80

1.825.462.540,52

20.840.634.682,54
TOTAL  31.611.762.717,88

C. Patente GEMEC • A -1036/66 - C.G.C. 61.200.044 • Renato de Oliveira Camargo -T.C.C.R.C. SP 92.054

Cia. Itaú de Investimento, Crédito e Financiamento
ATIVO PASSIVO

DISPONÍVEL 
REALIZÁVEL
Financiamentos
Valores e Bens '.
Acionistas - Capital a Realizar
Créditos em Liquidação 
Outros Créditos 
IMOBILIZADO 
RESULTADO PENDENTE ....
CONTAS DE COMPENSAÇÃO

CrS

7.501.623.893,02
90.628.835,98

46.184.064,97
37.870.260,93

CrS
44.706.159,45

7.676.307.054,90
59.010.920,32

1.397.843.665,01
7.681.081.157,73

NÃO EXIGÍVEL
Capital, Reservas e Fundos

EXIGÍVEL
Títulos Cambiais
Refinanciamento 
Dividendos a Pagar 
Outras Exigibilidades

CrS CrS

807.792.036,31

TOTAL  16.858.948.957,41

RESULTADO PENDENTE ....
CONTAS DE COMPENSAÇÃO

TOTAL

6.068.355.200,00
3.032.981,95

3.724,02
81.253.015,32 6.152.644.921,29

 2.217.430.842,08

 7.681.081.157,73
16.858.948.957,41

C. Patente 31 - C.G.C. «1.186.359 - Hélio Jamit Garcia Filho • T.C.C.R.C. SP (0.801

Terceiro e último ato:
Hoje, 9 da noite, ao vivo e a cores,

Corinthians x Ponte Preta.
18:30
As noivas chegaram.
A cores.
Cada dia, um episódio
completo.

19:15
Jornal Bandeirantes.
A cores.
O mais importante jornal
da televisão brasileira.

23.00 Hawaii 5.0.
Série inédita. A cores.
Premiada no Festival de
Televisão de Cannes
como a melhor série no
gênero. Episódios
completos.

24:00
Western de Gala.
Uma seleção dos
melhores westerns
produzidos em todo o
mundo.

ACANAL 7
W GUANABARA
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Todman quei fHJm fó Allendenotícias . . j
do Brasil SUlCldü-Se COtU

um tiro em Havana

trndrfi i/AP

Durado, Porto Rico — Te-
fence Todman, Subsecretá-
rio de Estado norte-ameri-
cano para Assuntos Intern-
merlcanos, censurou ontem
os profissionais de Imprcri-
sa dos Estados Unidos por
apresentarem os aconteeí-
mentos dramáticos da Amé-
rica Latina, subestimando a
significação mais profunda
de tais acontecimentos. E,
para reforçar sua árgumen-
tação, lamentou que "o.s
jornais norte-americanos
publiquem tão pouca coisa
a respeito de uma grande
potência como é o Brasil".

Todman afirmou que, "In-
felizmente, poucas pessoas
compreendem, nos Estados
Unidos, a importância da
luta social que se trava na
Argentina". Disse ser "bas-
tante deplorável" que os
norte-americanos não co-
nheçam as diferenças entre
paises como a Venezuela, o
Paraguai e o Peru.

PANAMÁ E CUBA
"Os profissionais do lm-

prensa" — comentou Tod-
man — "tendem a julgar o
valor das noticias em ter-
mos de acontecimento dra-
mático, como, por exemplo,
uma crise dos mísseis, um
golpe de estado ou um fu-
ração. Infelizmente, no que
se refere à América Latina,
até mesmo esses fatos sâo
freqüentemente mal relatã=~
dos. Na maioria das vezes,
não se revela a significação
profunda da história do Ca-
nal do Panamá".

Todman — nascido nas
Ilhas Virgens — foi convi-
dado a falar a cerca de 400
jornalistas reunidos no ho-
tel de praia de Cerromar,
por ocasião da 18a. Confe-
rência Anual de Editores e
Redatores da United Press
Iinternational."O trágico em tudo isso"

— assinalou — "é que não
se deveria esperar os acon-
tecimentos especiais para
focalizar a América Latina
ou a América Central em
nosso i%eios de Comunica-
ção de massa. Os fatos ain-
da estão lá, à espera de ai-
guém que os divulgue.

Todman defendeu os es-
forços do atual Governo pa-
ra negociar um novo Trata-
tio do Canal do Panamá e
para normalizar suas re-
lações com Cuba. "Esses
dois assuntos estão relaclo-
nados" — disse. Ele lem-
brou que, "por trás das
manchetes devemos com-
preender a verdadeira his-
tória, nossa bem sucedida
procura de segurança e pro-
gresso, através de relações
práticas que respeitam a in-
dividualidade e a soberania
de todos os povos".

O principal assessor do
Presidente Jimmy Carter
para questões interamerica-
nas declarou que "os Esta-
dos Unidos não utilizarão
receitas tributárias no Ca-
.nal e nas bases militares
até o prazo final do novo
Tratado no ano 2 000. O di-
nheiro para este fim deverá
vir das taxas de utilização
daquela via transoceanica".

Havana — Com um ti-
ro de revólver, suicidou-
se em Havana Beatriz Al-
lende, filha do Presiden-
te Salvador Allende,
deposto e morto no golpede estado de 11 de
setembro de 1973 no
Chile. Beatriz Allende
mudou-se para Cuba três
dias depois da morte de
seu pai e era ativista de
um Comitê de Solidarie-
dade à Resistência An-
tiíascista, integrado por
e s q u erdistas chilenos
exilados.

Beatriz Allende era se-
cretária e uma das1 cola-
boradoras mais pró-
ximas de seu pai e o
comunicado oficial
divulgado em Cuba atri-
bui seu suicídio ao "es-
tado de depressão em
que se encontrava, mos-
trando sempre profundo
pesar por não ter tom-
bado no Palácio de Ia

Moneda, onde seu pai foi
morto.

MOTIVOS POLÍTICOS

De acordo com o doeu-
mento do Governo cuba-
no sobre a morte da filha
de Allende, o suicídio foi
decorrência da "dor quelhe causavam os assas-
sinios, as torturas e os
desaparecimentos de in-
contáveis lutadores chi-
lenos e a errônea convic-
ção de que suas possibili-dades pessoais para a lu-
ta eram cada vez mais li-
mitadas".

"O fascismo matou-a",
diz o comunicado de Ha-
vana, acrescentando quea morte de Beatriz Allen-
de "deve servir como um
incentivo a todos o s
democratas para acele-
rar a derrota do regime
sangrento que governa o
Chile".
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Torrijos (D) completou viagem iniciada em Israel, em Londres, com
Callaghan, a quem pediu o apoio para os tratados do Canal

De volta a Havana,
sem esperanças

Logo em seguida à vitória
nas eleições chilenas a 4 de
setembro de 1970, Salvador
Allende enviou a Cuba sua
filha Beatriz, que viria a
ser conhecida como uma de
suas principais colaborado-
ras de Governo. Stia tarefa
era convidar Fidel Castro
para a solenidade de posse
do novo Presidente chileno.

Beatriz voltou a Santiago
4S horas depois, com uma
prudente resposta do Pre-
inier cubano, dizendo que
não deveria comparecer,
pois seus paises não tinham
relações diplomáticas e sua
presença na Capital chilena
certamente provocaria cri-
ticas ao novo Governo.

A filha de Allende volta-
ria a Havana a 14 de setem-
bro de 1973, apenas três
dias ãepois da deposição e
morte de seu pai. Desta vez,
a bordo de um avião sovié-
tico, junto com outras 150
pessoas, entre elas o Embai-
xaãor cubano em Saritiago,
Mario Garcia Inchaustegui,
para asilar-se em Havana.

Meses mais taráe, Beatriz
aparecia numa fotografia
do jornal Granma, órgão áo
PC cubano, ao laáo ão se-
cretário-geral áo Par tião
Socialista chileno, Carlos
Altamirano, que fugiu áe
seu pais para "prosseguir
no exterior a luta contra o
fascismo".

Beatriz Allende dedicou-
se à campanha pela rede-

Arquivo/UPI
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Beatriz Allende

mocratização do Chile, par-
ticipando ativamente d e
atos organizados por grupos
de exilados, e um ãos mais
recentes e destacados de
seus aparecimentos em pú-
blico foi em setembro de
1974 em. Caracas, na se7iia-
na de "apoio ao povo chile-
no", falando numa Aula
Magna na Universidade
Central, na inauguração da
Avenida Salvador Allende e
na Conferência Internado-
nal de Solidariedade ao
Chile.

Tribunal de
honra julga
Gal. Ongania

Buenos Aires — Um tri-
bunal de honra do Exército
começou a julgar o General
Juan Carlos Ongania, ex-
Presidente argentino, que
acusou o livro Mi Testimo-
nio, memórias do General
reformado e também ex-
Presidente Alejandro Lanus-
se, de incorrer em "imputa-
ções falsas e maliciosas
que não se inscrevem no
terreno da honra".

Pedido pelo General La-
nusse, o tribunal de honra
se compõe de cinco gene-
rais-de-divisão, sob a chefia
do General Emílio Porcher,
de 82 anos, e suas decisões
terão provavelmente u m
marcante ounho politico.
devido às divergências en-
tre Lanusse e Ongania.

Lanusse, que se autoca-
racteriza como um "demo-
crata de centro-esquerda",
ao passo que Ongania é um
declarado homem de direita
que considera a ordem co-
mo o principal valor, cen-
tralizou seu livro exatamen-
te messa polêmica politica
e no desenvolvimento das
diferentes posições que ela
encarna.

A 1*? de setembro último,
Ongania entregou um do-
cumento à imprensa
acusando o livro de Lanus-
se de "m a q u i a v e 1 i s -
m o extremo" e de "ata-
car a ordem sob a capa de
um falso conceito de li-
berdade". A nota de Onga-
nia diz ainda que Mi Testi-
monio "semeia o espirito
derrotista nas Forças Ar-
madas, introduzindo e m
seus quadros um falso sen-
timento d e inferioridade
em relação à apitidão das
instituições militares para
servir como veículo criador
de ordem para uma nação
em crise".

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
SEXTO COMANDO AÉREO REGIONAL

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

AVISO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA

N.° 001/LIC/977

DATADA DE 07 DE OUTUBRO DE 1977

O Presidente da Comissão de Licitações do Sex-
to Comando Aéreo Regional, faz público que 

"as

10:00 horas do dia 10 de novembro de 1977, na
sala de reuniões deste comando, situado no SHI/Sul
QI-0, setor do Lago Sul, área militar, em Brasília-DF,
serão abertos os envelopes lacrados, contendo pro-
postas de ofertas de preços para a execução dos ser-
viços de obras, constando da construção do prédio
do Comando da Primeira Ala de Defesa Aérea, situa-
da na Base Aérea de Anápolis, na Cidade de Aná-
polis, Estado de Goiás.

INFORMAÇÕES:

O EDITAL -
Subseção de Licitações do VI Cornar, no hora-
rio das 09:15 às 11:00 horas todos os dias úteis
e, das 13:30 até 15:30 nas terças-feiras e quin-
tas-feiras;

TÉCNICAS -
No Sexto Serviço Regional de Engenharia, todos
os dias úteis.

LOCAL DAS INFORMAÇÕES -
SHI/Sul QI-0, Setor do Lago Sul, área militar,
em Brasília, - DF - (atual SHI/Sul QI-5)

HABILITAÇÃO DAS FIRMAS -
Deverão apresentar a documentação até às
14:00 horas do dia 08 de novembro de 1977,
na subseção de licitações do VI Cornar.

CAPITAL EXIGIDO -
Cr$ 15.000.000,00 (quinze milhões). Brasília -
DF - em, 07 de outubro de 1977.

Presidente da Comissão de Licitações

-# ESTADO DE GOt AS
GC. ERNOIRAPUAN COSTA JÚNIOR

Empresa de Turismo do Estado
de Goiás S/A - G0IASTUR

AVISO
Edital de Tomada de Preço n.° 004/77

A Comissão Permanente de Licitação da empre-
sa de turismo do Estado de Goiás S/A — Goiastur,
torna público aos interessados que no dia 31 de ou-
tubro de 1977, às 14 (quatorze) horas, em sua sede,
à Rua 91, n.° 333 - Setor Sul, em Goiânia - Estado
de Goiás, fones: 223-4887, 222-0328 e 223-1294,
estará recebendo propostas para a aquisição de ma-
quinário de lapidação destinado ao Centro de Gemo-
logia de Goiás, constante dos seguintes itens:

— Máquina p/ lapidar cabuchon
— Tambor de aço
— Máquina p/ lapidar esferas
— Instalação de tambores
— Sacudidor
— Máquina de furar p/ bancada
— Furadeira de coluna

Máquinas para polir pedras:
— Instalação de 'tambores

- Vibrador VT-4
10 .— Máquina para gravar
11 — Rodinhas adiamantadas para lapidação
Máquinas para facetar pedras:

12 — Máquina p/ lapidar por meio de cilindro
13 — Máquina para ebouchar, bi-lateral

O pagamento do maquinário referido será efe-
tuado à vista, com recursos oriundos do convênio
SMO-N.0 27/76, firmado entre a secretaria de mão-
de-obra do Ministério do Trabalho e a Secretaria de
Indústria e Comércio do Estado de Goiás, através da
Goiastur, mediante apresentação de fatura e respec-
tiva nota fiscal.

O Edital de Licitação encontra-se a disposição
dos interessados na sede da Goiastur, à Rua 91, n.°'
333 - Setor Sul, em Goiania-GO, fones 223-4887,
222-0328 e 223-1294.

Goiânia, 06 de outubro de 1977
Eudercio Elme Badan

Presidente da Coijiissão Permanente de Licitação

Torrijos se reúne amanhã
eom Carter para debater
objeções ao novo Acordo

Washington — A convite do Presidente Jimmy
Carter, o Chefe de Governo do Panamá, General
Ornar Torrijos, fará uma visita amanhã à Casa
Branca, para debater as novas dificuldades sur-
gidas no Senado norte-americano para a ratifica-
ção dos novos Tratados sobre o Canal do Panamá,
firmado em setembro.

O convite de Carter foi feito inesperadamente,
e Torrijos fará essa escala imprevista em Washing-
ton antes de regressar ao Panamá depois de uma
viagem de três semanas, na qual ele falou sobre
a questão dos novos Tratados nas visitas a Grã-
Bretanha, Finlândia, França, Israel, Itália, Espa-
nha, Suécia, Alemanha Federal e Vaticano.

Tentativa de explicação
Carter e Torrijos tentarão explicar as duas

cláusulas dos Acordos que vêm despertando poiè-
mica em Washington, depois da revelação pelo
Senador Robert Dole de documentos secretos do
Departamento de Estado, pelos quais se soube que
setores políticos panamenhos se opõem à defesa
do Canal depois do ano 2000 pelos Estados Unidos,
bem como ao direito prioritário de passagem cie
navios de guerra norte-americanos em casos de
emergência.

O Presidente norte-americano e seus assesso-
res em politica externa têm agora a certeza, se já
não tinham antes, de que os Tratados, em siia
atual forma pouco precisa, não serão ratificados
pelo Senado e procuram soluções que esclareçam
com exatidão os direitos dos Estados Unidos na
região depois do ano 2000.

Os panamenhos repelem o direito de inter-
venção que os Estados Unidos pretendem introdu-
zir nos Tratados, dizendo que o próprio Direito In-
ternaoional rejeita a intervenção, enquanto se de-
senvolve atualmente no Senado norte-americano
um debate para esclarecer se os textos dos Acordos
dão realmente aos Estados Unidos esse direito.

Torrijos também enfrenta dificuldades inter-
nas para a ratificação dos Tratados, que deverão
ser aprovados em referendo popular e é grande a
resistência entre os panamenhos à concessão do
direito de intervenção aos Estados Unidos.

A Assembléia Nacional panamenha iniciou na
terça-feira seu sexto período de sessões, sob a pre-sidência de José Octávio Huertas, e vários depu-
tados fizeram referências ao referendo do dia 23
próximo, manifestando-se alguns deles contra a
ratificação dos Tratados sobre o Canal, por acha-
rem que o direito de intervenção dos Estados Uni-
dos significaria a manutenção da dominação es-
trangeira no país.

M0T0RTEC INDÚSTRIA
AERONÁUTICA S/A.

•C.G.C. n.° 33.069.691

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO -

2a. Convocação
i

Ficam convidados cs Senhores Acionistas da Empresa
a comparecerem á Assembléia Geral Extraordinária a reali-
zar-se no próximo dia 25 de outubro de 1977, às 10:00
horas, om sua sede, á Av. Franklin Roosevelt n.° 137 -
11.° andar, em 2a. Convocação, a fim de deliberarem
sobre os assuntos da seguinte:

ORDEM DO DIA
— Alteração dos Artigos 22 e 23 do Estoluto Social;
—. Re-ratificação da Assembléia Geral Ordinária,

realizada em 04 de abril de 1977; e
— Interesses Gerais.

Rio de Janeiro, 10 de outubro de 1977.

MOTORTEC INDÚSTRIA AERONÁUTICA S/A.

(a) A. C. JUNQUEIRA DE MORAES
Diretor Superintendente

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

Escritório Técnico da Universidade
TOMADA DE PREÇOS ETU N.° 18/77

TRANSFERÊNCIA
Faço público que a licitação, sob a modalidade de Tomada

de Preços ETU n.° 18/77, para o fornecimento, colocação e insta-
laçao de armários, balcões e prateleiras, nas rouparias do Hospital
Universitário do Centro de Ciências da Saúde, marcada para às
15 horas do dia 18 de outubro, fica transferida para o dia 28
de cutubro de 1977, às 15 horas, face às alterações procedidas
nas especificações.

Os interessados poderão obter as alterações procedidas nas
especificações, de segunda a sexta-feira, na Comissão Permanente
de Julgamento de Licitações, no horário de 9 às 12 e de 13 às1
l7 horas.

Em, 11 de outubro de 1977.

(ai ENG.° WOLNEY FREDERICO DANTAS HUPSEl
Presidente da C.P.J.L. do E.T.U. (P

Terror ameaça "destronar" Miro ito
Tóquio — A organização

terrorista Exército Verme-
lho Japonês enviou mensa-
gem ao Primeiro-Ministro
Takeo Fukuda afirmando
que prosseguirá sua luta
contra o "regime imperial
e imperlallsta", com o ob|e-
tivo de instalar no Japão
uma República Popular. A

carta fót entregue à sucur-
sal da agência de noticias
Kyodo em ParLs. Em Tó-
qulo, a policia descobriu
uma bomba a bordo do
mesmo DC-8 seqüestrado
em fins de setembro por
um comando do Exército
Vermelho.

Suiça ignora seqüestro tia herdeira Patino
Genebra — "Não temos

nada a dizer, estamos fora
desse caso", declarou um¦porta-voz da policia de Ge-
nebra, quando indagado so-
bre as Investigações paraesclarecer o seqüestro da
menina Grazielle, de cinco

anoa^sobrlnha-neta e her-
deirã" do milionário bolivia-
no Antenor Patino. Segundo
ns últimas informações, atb
agora os seqüestradores não
telefonaram à familia exi-
gindo resgate.

Eklundl defende energia pára todos
Viena — O diretor-geral

d a Agência Internacional
de Energia Atômica (AIEA),
Slgvard Eklund, disse na
conferência anual da enti-
dade que "é Inevitável o
acesso de todos os paises à

tecnologia nuclear", defen-
dendo que não se deve de-
ter tal acesso, mas encon-
trar os meios de tornar
mais efetivo o emprego da
energia para fins pacíficos.

Computador frustrou acoplamento
Washington — O acopla-

mento da Soyuz-25 à es-
tação orbital Saliut-6 fra-
cassou por causa do mau
funcionamento do sistema
rie computação e do esgota-
mento das baterias da cá-p-

sula, afirmou ontem o jor-nal The Washington Post."E' pouco provável que a
União Soviética envie proxi-
mamenbe uma nova tripu-
lação ao espaço", opinaram
especialistas da NASA.

Tribunal mantém M. Esteia presa
Buenos Aires — O Tribu-

nal Federal de Recursos
confirmou decisão dc pri-meira instância e reafirmou
que a ex-Presidenta Maria
Esteia de Perón não poderá
deixar a prisão, onde se en-
contra desde março do ano
passado, quando foi alijada

do Poder pelos militares. O
Tribunal explicou que uma
resposta positiva só poderia
ser dada caso o crime de
que é acus-ada a ex-Presi-
denta — desvio de fundos
públicos — fosse passível de
liberdade condicional.

Viúva de Lee Oswaltl esereve livro
Nova Iorque — A viúva

de Lee Oswald, Marina O.s-
wald Porter, declarou acre-
ditar que seu marido agiu
sozinho quando assassinou
o Presidente John Kennedy,
que ele "respeitava e adrni-
rava". Num livro que vai
editar com a colaboração
da jornalista Priscilla Mc-
Millan, Intitulado Marina e

Lee, a viúva de Oswald con-
ta a gradativa deterioração
mental de Lee, suas duas
tentativas de suicídio e um
atentado contra o General
Edwin Walker, em 1963. Ma-
rina disse que nunca poderá
esquecer ou perdoar o queseu marido fez com ela, "as
crianças, o Presidente e sua
familia."

Iraque executa jordaniano como espião
Beirute — Um membro

do Partido governamental
iraquiano Baath, acusado e
condenado por espionagem'
a favor da Jordânia, foi
executado ontem em Bagdá.
O processo contra o es-

tudante jordaniano Raid
Al-Sawabdih durou apenas
cinco minutos. A execução
revela, segundo a DPA, os
conflitos entre os socialistas
Iraquianos do Baath e os
países árabes vizinhos.

Chile proíbe memórias de Neruda
Santiago — O Governo do

Chile proibiu ontem a circu-
lação das memórias do poe-
ta chileno Pablo Neruda,
Prêmio Nobel da Literatura,
intituladas Confesso que . t-
vi. Segundo o encarregado
do sistema de avaliação dos
livros importados, Coronel

Luis Araya, o livro foi prol-
bldo porque "se refere aos
acontecimentos de 11 de se-
tembro", data do gclpe mili-
tar que derrubou o Governo
do falecido Presidente so-
clalista, Salvador Allende.
Neruda morreu pouco de-
pois.

Senghor é eleito Príncipe' da Poesia
Paris — O Presidente da

República do Senegal, Leo-
pold Senghor, foi eleito, em
Paris, Príncipe da Poesia
1977. como prêmio por suas
obras. O titulo, conferido a
cada cinco anos pela socie-
dade A Amizade pelo Livro,

será anunciado oficlalmen-
te em uma festa na Prefei-
tura de Paris, com um júri
presidido por Jacques Chi-
rac. Entre os livros de Sen-
glior destacam-se Noturnos,
Contos de Sombra, Etiópi-
cas e Hóstias Negras.

Católicos escoceses pressionam "Labour"
Glasgow — Se o Partido

Trabalhista decidir incluir
a defesa do aborto em sua
¦plataforma eleitoral, a Igre-
ja católica escocesa reco-

mondará aos fiéis que vo-
tem noutro Partido, Infor-
mou-se ontem em Glasgow.
Na Escócia existem 840 mil
católicas.

Atriz que faz Evita recebe ameaças
Londres — Uma atriz bri-

tanica que irá desempenhar
num fiime o papel de Evita
Peron, mulher do ex-Presi-
dente argentino Juan Pe-
ron, declarou ontem que re-
cebeu ameaças de um grupo

d e estudantes argentinos
em Londres. Ingrid Pitt, de
33 anos, disse ainda que o
grupo vai tentar impedir a
rodagem do filme. O papel
de Peron será desempenha-
do por Anthony Quinai.

Sindicatos rompem com Michelsen
Bogotá — Com um roni-

pimento nas negociações
que se realizavam no Con-
selho Nacional de Salários,
o Governo colombiano > -
terminou por decreto um
aumento de 26,4% no salário
minimo, com a promessa de

mais 9,7% em maio de 1978,
contrariando os represen-
tantes sindicais, que recla-
ma vam 50% de aumento
como o mínimo possível pa-
ra assegurar a subsistência
dos trabalhadores.

II

I

I

CLUBE DE ENGENHARIA..

CONVITE
O Clube de Engenharia convida seus as-

sociados e demais interessados para assistirem
a conferência que o Diretor de Coordenação da
ELETROBRAS, Engenheiro CÉSAR CALS, pronun-
ciará hoje, dia 13, às 17,30 horas, em sua sede,
à Avenida Rio Branco, 124 - 25? pavimento do
Edifício Edson Passos,' sob o título: FONTES
ALTERNATIVAS DE ENERGIA.

Rio de Janeiro, 13 de outubro de 1977
Geraldo Bastos da Costa Reis

Presidente
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ÜBSS acusa
fazer 

''show
Belgrado e Moscou — O cheia da de-

lcgação soviética à Conferência de Bel-
grado, Yull Vorontsov, em declaração à
Imprensa acusou ontem Indiretamente os
Estados Unidos e outros países ocidentais
dc apresentarem a questão dos direitos
humanos como "show de propaganda"
parte da guerra psicológica contra Mos-
cou, e acrescentou que "melhor fariam
se aproveitassem seu tempo em ações
construtivas."

Imediatamente após, a delegação
norte-americana distribuiu a seguinte
nota: "A delegação soviética se opõe a
polêmicas. Nós também. Não houve po-
lêmlca alguma. Afirmamos antes e rea-
firmamos agora que não estamos pro-
curando um confronto aqui, e que essa
intenção nunca existiu. O que esperamos
é que se faça um balanço total do que
foi feito e deixou de ser feito em rela-
ção às resoluções adotadas na Conferên-
cia de Hélslnqul."

Didícil a vida dos
dissidentes

Valcntin Turchin, diretor em Mos-
cou da filial da Anistia Internacional,
declarou ontem que o Prêmio Nobel da
Paz concedido à organização da qual é
membro, "deu novo alento" ao pequeno
grupo de ativistas que na URSS lutam
pelos direitos humanos. Recordou, contu-
do, que terá de abandonar o país na
próxima sexta-feira, porque sua vida de
dissidente "transformou-se em algo in-
tolerável." E' realmente surpreendente
— acrescentou — "que tenhamos conse-
gldo manter ativa nossa seção da Anis-
tia durante quatro anos."
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Ocidente de
com direitos

Turchin, doutor em Clêncas Físico-
Matemáticas, vai emigrar com sua mu-
lher e dois filhos para os Estados Uni-
dos, onde irá lecionar na Universidade de
Colúmbla. Há quatro anos, Turchin e
mais 10 dissidentes formaram um gru-
po que foi depois credenciado como filial
da Anistia Internacional. Cinco dos
membros do grupo foram presos, três fo-
ram autorizados a sair do pais, um foi
expulso do sindicato que lhe proporcio-
nava trabalho, outro abandonou a orga-
nização diante das pressões oficiais. Tur-
chln informou ter sido Interrogado pe-
las autoridades soviéticas em 13 ocasiões
nos últimos 30 meses. "Esgotaram todas
as formas de pressão contra mim, exce-
to a prisão."

Em Oslo, o escritor soviético dissi-
dente Andrei Siniavski, que desde 1973
vive exilado em Paris, recebeu ontem o
Prêmio da Liberdade. Siniavski e outro
escritor soviético também dissidente, Jú-
Ho Daniel, foram processados por "atlvi-
dades anti-soviéticas", em 1965, e conde-
nados respectivamente a sete e cinco
anos de prisão. O Prêmio da Liberdade
foi instituído por 50 entidades de dlver-
sos países que trabalham contra a su-
pressão da liberdade e dos direitos hu-
manos e em favor das vitimas dessa su-
pressão. A mesma distinção também foi
entregue ontem a Presto Okivengere, ex-
Bispo da Igreja Evangélica Luterana em
Uganda, e que atualmente vive na Grã-
Bretanha, a Alewis Powell, Juiz da Corte
Suprema dos Estados Unidos, e à Carta-
77, assinada por 257 personalidades tche-
co-eslovacas, em defesa dos direitos hu-
manos.

O anão Stalin, segundo Pasternak
Nova Iorque — Olga Ivinskaya com-

panheira do autor de Doutor Jivago, Bo-
ris Pasternak, em suas memórias que se-
rão publicadas em fevereiro pela Edito-
ra Doubleday revela que ajudou o escri-
tor soviético a escrever a carta em que
renunciou ao Prêmio Nobel de Literatura
de 1958, fato agora lamentado profun-
damente.

Em A Captive of Our Time (Uma
Prissioneira de Nosso Tempo), Olga diz
que Pasternak qualificava Stálin de "a
pessoa mais aterradora que conheci, um
homem que parecia um caranguejo ca-
minhando em minha direção, saído da se-
mi-escuridão. Seu rosto era pálido e co-

berto de marcas de varíola. Era um anão
e tinha o bigode eriçado desproporcional,
com a estatura aparentemente de um
menino de 12 anos no rosto de um velho".

Olga, de 62 anos, vive em Moscou
com a mãe. Foi quem fez a revisão da
carta de Pasternak renunciando ao Nobel
depois que as autoridades soviéticas
ameaçaram não permitir a volta do es-
oritor ao pais se decidisse receber o Prê-
mio em Estocolmo. "Analisando o passa-do, parece monstruoso o fato de termos
escrito esta carta. Mas estávamos muito
apressados e na confusão que nos cer-
cava nada mais parecia extraordinário"
— assegura nas memórias.

Choques em Berlim matam 2
Berlim — Pelo menos dois policiais

da Alemanha Oriental morreram sexta-
feira última nos choques de rua entre a
policia e grupos de jovens que assistiam
a um concerto beat ao ar livre, confir-
maram ontem fontes bem informadas.
Também morreu um jovem em conse-
quéncia do golpe produzido por um tam-
pão de um aparelho de ventilação que
explodiu durante o. concerto. Para dis-

solver a reunião a polícia cortou a cor-
rente elétrica, o que contribuiu para au-
mentar a violência.

Ontem, porém, o Ministério do F.xte-
rior da Alemanha Oriental divulgou uma
nota em que "desmente a noticia de quedois policiais e um jovem morreram du-
rante os distúrbios no centro de Berlim
Oriental, entre grupos de vândalos e a
polícia".

Obasanjo
apoia luta
na Rodésia

Washington — "A luta
armada contra os regimes
de supremacia branca da
África Meridional é Justifi-
cada porque tais regimes
jamais cederão o Poder vo-
luntarlamente" — aflnnou
o Presidente da Nigéria, Ge.
n e r a 1 Olesegun Obasanjo
em banquete a ele oferecido
pelo Presidente norte-ame-
ricano Jimmy Carter.

Carter elogiou Obflsanjo,
"meu colega batista e meu
colega engenheiro", mas
não fez qualquer referência
à África do Sul ou Rodésia.
Llmltou-se a salientar que,"por causa de minha lgno-
rancia a respeito do conti-
nente africano, é muito
bom para mim ter um con-
selheiro como o nosso aml-
go, o General Obasanjo".
LUTA JUSTIFICADA

Obasanjo explicou que
apenas um eventual fracas-
so do sistema de apartheid
poderá significar alguma
chance de mudança de Po-
der, "mas isso levará muito
tempo, e acredito que uma
tais como na África Austral,
negros oprimidos é justifi-
cada e será bem sucedida".

Lembrou que em nenhum
lugar do mundo são piso-
teados, impúdica e sistema-
ticamente, a justiça e os dl-
reltos humanos fundamen-
luta armada por parte dos

Acrescentou que nego-
ciações pacificas só podem
ser realizadas numa atmos-
fera de lealdade e confian-
ça, "e nem Vorster nem lan
Smith Inspiram confiança.
Não se pode esperar realis-
ticamente que eles abando-
nem o principio do apar-
theid".

Fina lizando, reafirmou
que a Nigéria está disposta
a apoiar todos os esforços
destinados a obter um Go-
verno majoritário negro na
Rodésia, esclarecendo po-
rém que a iniciativa de paz
anglo-americana "não será
suficiente" para solucionar
o problema.

w
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PROGRAMA TEMÁRIO.
XCONGRESSONACIONALDEPROCESSAMENTODEDADOS

17 a 21 de outubro - Palácio das Convenções - Parque Anhembi - Sao Paulo.
Sessões

Abertura.
Dia 17/10/77.
9 horas.
Entrega de Credenciais e
Visitas à Exposição.
11 horas.
Contando com a presença dos
srs. Governador do Estado,
Secretário da Fazenda,
Secretário de Cultura, Ciência
c Tecnologia, Presidentes
das Sucesus e outras
autoridades.

Palestra Especial.
Dia 19/10/77.
14 horas.
Convidado Especial: Prof. Dr.
João Paulo dos Reis Veloso.
Ministro de Estado — Chefe
da Secretaria de
Planejamento da Presidência
da República.
Dia 19/10/77.
15:30 horas.

Painel.
"O computador numa
sociedade em
desenvolvimento".
Coordenador: deputado José
Roberto Faria Lima.
Participantes: Carlos Augusto
Rodrigues Carvalho,
H. Victor Eichcr, João Carlos
de Melo, José Bonifácio
de Abreu Amorim, Ricardo
Saur e Wando Pereira Borges,

Encerramento.
Dia 21/10/77.
12 horas.
Palestra do ministro Ângelo
Calmon de Sá:"A Industrialização da
computação no Brasil:
realidades e as perspectivas
do futuro."

Sessões
Especiais.
Dia 17/10/77.
14 às 17 horas.

A função do computador
na empresa.

Dia 18/10/77.
9 às 12 horas.
Custos da computação na
Organização.
14 às 17 horas.
Auditoria e Segurança cm P.D.
Dia 19/10/77.
9 às 12 horas.
O impacto da computação
na sociedade.
Dia 20/10/77.
9 às 12 horas.
Aplicação em Real Time.
14 às 17 horas.
A revolução do
micro-computador.
Dia 21/10/77.
9 às 12 horas.
Demonstração: Segurança
e Privacidade de Dados
cm Sistemas On-Line.

Sessões
Técnicas.
Dia 17/10/77.
14 às 17 horas (sala "E").
Metodologia e Administração.
14 às 17 horas (sala "J").
Hardware — Data Entry.
Dia 18/10/77.
9 às 12 horas (sala "E").
Sistemas de Informação
Gerencial.
9 às 12 horas (sala "J").
Hardware nacional —
Pesquisa e Desenvolvimento.
14 às 17 horas (sala "E").
Administração de CPD.
14 às 17 horas (sala "J").
Desenvolvimento de software.
Dia 19/10/77.
9 às 12 horas (sala "E").
Formação de Pessoal em P.D.
9 às 12 horas (sala "J").
Software de apoio.
Dia 20/10/77.
9 às 12 horas (sala "E",).
Sistema Gráfico de
Informações.
9 às 12 horas (sala "J").
Data Base — Conceitos
c Aplicações.
14 às 17 horas (sala "E").
Programação Estruturada.
14 às 17 horas (sala "J").
Teleproccssamento.
Dia 21/10/77.
9 às 12 horas (sala "E").
Aplicações Diversas.
9 às 12 horas (sala "J").
Perspectivas futuras.
14 às 17 horas (sala "E").
Reunião dos Coordenadores.

para
Estudantes.
Dia 17/10/77.
14 às 17 horas (sala "H").
Filmes profissionalizantes.
Dia 18/10/77.
10 às 18 horas (sala "B").
Prática no uso de
terminais.
9 às 12 horas (sala "A").
Curso Teórico APL.
9 às 12 horas (sala "H").
Filmes profissionalizantes.
14 às 17 horas (sala "L").
Aplicações de Sistemas
Comerciais.
Dia 19/10/77.

às 12 horas (sala "A").
Curso Teórico APL.
10 às 18 horas (sala "B").
Prática no uso de terminais.
14 às 17 horas (sala "H").
Filmes profissionalizantes.
Dia 20/10/77.

às 12 horas (sala "A").
Curso Teórico APL.
10 às 18 horas (sala "B").
Prática no uso de- terminais,
9 às 12 horas (sala "H").
Filmes profissionalizantes.
14 às 17 horas (sala "A").
Curso Teórico APL.
14 às 17 horas (sala "L").
Aplicações de Sistemas
Industriais.
Dia 21/10/77.
9 às 12 horas (sala "H").
Filmes profissionalizantes.
14 às 17 horas (sala "H").
Desenvolvimento da
Tecnologia"O Estado da Arte".

Diversos.
Dia 18/10/77.
9 às 12 horas (sala "L").
Potencialidade do Cobra 400,
A estatística e a Pesquisa
Operacional aplicadas ao
Mercado Brasileiro.
Dia 18/10/77.
14 às 17 horas (sala
Minicomputadores
— Data General.
Dia 19/10/77.
9 às 12 horas (sala "L").
Sperry Rand — Div.
Univac.

"L").

Inscreva-se em qualquer SUCESU — Regional.

Dia 20/10/77.
9 às 12 horas (sala "L").
Aplika — Application
Technology in Small
Business Computers
Design — NEC.
Dia 21/10/77.
9 às 12 horas (sala "L").
Siccult — Sistema
de Informações para a
Secretaria de Estado da
Cultura, Ciência e
Tecnologia (SP).
14 às 17 horas (sala "L").
Aplicações Bancárias..

Visitas
Técnicas.
Programadas visitas às
seguintes empresas:
Alpargatas, Camargo Corrêa,
Metrô, Bolsa de Valores,
Villares, Vasp, Prodesp,
Banco do Brasil, Embraer,
Cosipa, Banespa, Volkswagen
e Cia. Paulista de
Força e Luz.

Programação
Social.
Variado e atraente programasocial para as
acompanhantes dos
congressistas. Chá de
Despedida no Clube
Harmonia.

SUCESSO.
. A presença, o apoio e a
colaboração de fabricantes,
usuários, altas autoridades
e de todos os que direta
ou indiretamente
acompanham a evolução
da tecnologia de
processamento de dados,
transformou o Congresso
numa autêntica feira de
computadores e equipamentos
periféricos.
Durante sua realização,
serão apresentadas as
mais recentes conquistas em
software e hardware ainda
não introduzidas no Brasil.
X CONGRESSO
NACIONAL DE J
PROCESSAMENTO / I
DE DADOS |
17 a 21 deoutubro— j
Palácio das Convenções —
Parque Anhembi
São Paulo.

Sao Paulo: Av. Paulista, 1159, 14.° and., tel. 288-9452; Rua 24 de Maio, 188, tel.35-6210. Kio de Janeiro: Rua do Carmo, 57, 6.° and., tels. 232-3358 e 221-5183.«elo Horizonte: Rua dos Tupis, 185, si. 702, tel. 222-0712. Porto Alegre: Av. Borgesdc Medeiros, 340, conj. 113, tel. 24-0053. Ctiritiba: Rua Presidente Faria, 51, 12.°and., si. 1202, tel. 22-7613. Recife: Rua José dc Alencar, 44, conj. 54, tel. 22-2692.Florianópolis: Praça XV de Novembro, 21, 4.° and., tel. 22-1344. Salvador: RuaVisconde do Rosário, 3, si. 606.

Carter prevê novos acertos
no plano que leva a Genebra

Washington — O Presidente Jimmy
Carter declarou ontem que a aprovação,
por parte de Israel, do plano proposto
pelos Estados Unidos para o reinicio da
Conferência de Paz de Genebra, não é"uma decisão final" e acrescentou que
os mediadores ainda têm que satisfazer
certas exigências de Israel e dos países
árabes.

A proposta para uma representação
palestina em Genebra foi considerada"um primeiro passo" pelo Presidente
Carter. Ele julga que houve "um subs-
tanclal alivio entre os dirigentes das na-
ções do Oriente Médio quanto â sua preo-
cupação pelos resultados de uma reunião
em Genebra".

Passo adiante
Estas declarações foram feitas por

Carter no Salão Oval da Casa Branca,
um dia depois que o Gabinete israelen-
se decidiu aceitar a proposta de seu Go-
verno para que seja reiniciada a Confe-
rência de Genebra.

Ao aceitar o plano norte-americano,
o Governo israelense não pediu qualquer
esclarecimento sobre a proposta. Carter
também não especificou quais poderiam
ser as citadas "preocupações partícula-

res". E' certo, porém, que os Israelenses
desejam discutir a forma precisa de re-
presuntação dos palestinos na Conferên-
cia de Paz, questão que foi abordada su-
perftclalmente no plano norte-americano.

O Departamento de Estado reconhe-
ceu ontem que a decisão israelense era
um "passo adiante", mas advertiu queos Estados árabes poderiam exigir modi-
flcações de um secreto "documento de
trabalho", aceito pelos Israelenses,"Creio que, agora, não existe uma
nação da qual se possa dizer que não
procura, verdadeiramente, o reinicio da
Conferência de Gfcnebra", comentou o
Presidente. Quando um jornalista lhe
perguntou se a criação de um Estado
palestino não conduziria à destruição de
Israel, ele respondeu: "Nunca fui favorá-
vel a um Estado palestino independente".

No Cairo, o Ministro de Relações Ex-
toriores do Egito, Ismail Fahml, afirmou
que "as coisas estão indo" na direção de
uma nova Conferência de Paz em Gene7
bra, entre Israelenses e árabes, antes do
fim deste ano. Fahml voltou de uma via-
gem de três semanas a Washington, No-
va Iorque e Paris, durante a qual con-
ferênclou com autoridades norte-ameri-
canas sobre uma iniciativa da Casa
Branca para reativar as negociações no
Oriente Médio.

Líder da OLP duvida de êxito

Beirute, Líbano — Um dos chefes
militares da Organização para Liberta-
ção da Palestina (OLP) declarou ontem
que os Estados Unidos e a União Soviéti-
ca devem encontrar uma solução inle-
grada para o problema do Oriente Mé-
dío e impô-la a ambos os lados, caso
contrário a atual situação explosiva per-
manecerá durante décadas.

"Não podemos resolver o problema
por meios pacíficos nem por meios mili-
tares", disse Zujeir Moshin, que chefia
o Departamento Militar da OLP. Para
ele, o novo plano de procedimento dos
Estados Unidos e Israel para reconvoca-
ção da Conferência de Genebra expres-
sa o ponto-de-vista israelense e não uma
atitude neutra.

"A Síria não aceitará as propostas",
diz Moshin, que também chefia o grupo
palestino Al Saiqa, apoiado pelos sírios,
e acaba de regressar de Damasco. Afir-
mou que o Ministro do Exterior sírio,
Abedel Halim Khaddan, tinha tranquili-
zado a OLP quanto à representação em
Genebra e criticado alguns representou-
tes de segundo escalão por haverem de-
monstrado excessiva flexibilidade.

O líder palestino acha que o Egito
poderá aceitar o estudo preliminar e que
a Jordânia gostaria de fazê-lo, mas pro-
vavelmente dará uma resposta ambígua.
Contudo, a Jordânia e até o Egito não
poderão ir a Genebra sem a Síria, e
mesmo que o façam nada poderão resol-
ver.

Acentuou que a Síria não participou
da primeira Conferência de Genebra,
em 1973, que — acrescentou — durou
apenas alguns dias e não decidiu nada.
Moshin manifestou também seu pessi-
mismo quanto à possibilidade da recon-
vocação da Conferência nos próxim.os
quatro e seis meses porque nada mudou
no equilíbrio de forças.

No plano político, ele disse que liou-
ve uma- modificação na posição ameri-
cana, na forma, mas não na substancia.
Kíssinger costumava falar em interes-
ses palestinos e Carter, em direitos pa-
lestinos, disse ele. Mas ambas as admi-

Marvine Howe
The New York Times

nistraçôcs não reconhecem a completa
soberania palestina.

Solução política
O recente comunicado americano-

soviético foi vm passo à frente, aümilii^
Moshin, pelo fato de os Esiàdoi Unidos
haverem reconhecido a presença sovié-
tica no Oriente Médio e a existência dos
palestinos não só como refugiados ?nas
como um lado essencial na confrontação.
Contudo o comunicado não apresentou
um novo plano para uma solução, nem
fixou uma data para a reconvocação dc
Genebra, nem resolveu outros problemas
processuais tais como a representação
dos palestinos, a maneira como a con-
ferência trabalhará ou outros pontos cs-
senciais na agenda, disse o líder da Al
Saiqa.

\ Ele acentuou que uma solução poli-tica verdadeira exigiria uma nova Reso-
lução do Conselho de Segurança da
ONU que fosse mais longe que a decla-
ração americano-soviética e incluísse a
definição dos direitos palestinos à auto-
determinação e a um Estado indepen-
dente.

O chefe palestinos não demonstrou
entusiasmo por uma alternativa militar
para as conversações de paz. Será mui-
to difícil ou impossível para qualquer
dos lados esmagar a outra e criar novos
objetivos para uma paz real, disse Mos-
Jiiri. Israel não pode fazer isto, embora
seja superior em poderio militar e de-
senvolvimento tecnológico.

Os árabes não podem asmagar Is-
rael porque os Estados Unidos o prote-
gem e a União Soviética não acha queIsrael deva ser destruído e não propor-dona aos árabes os meios necessários
para tanto.

Moshin criticou o Presidente Anwar
Al-Sadat do Egito pelo que chamou de
fraqueza na posição árabe. Acusou Sa-
dat de liderar uma retirada árabe do
nivel militar, afirmando, especialmente,
que o Presidente egípcio destruiu a so-
lidariedade árabe, pelo menos em rela-
ção à Síria, e arruinou as relações de
seu pais com a União Soviética.

Sana procura
suspeitos do
assassínio

Beirute — Chefes tribais
norte-iemenitas, de direita,
foram apontados como pia-nejadores do atentado quecausou a morte do Presi-
dente do lêincn do Norte,
Tenente-Coronel Ibrahim
Hanidi, tendo pura isso re-
cebido o apoio dc dirigentes
da Arábia Saudita — essa
é a versão que correu on-
tem ém Beirute para expli-
car a emboscada de terça-
feira.

Em Adem, o Governo do
Iênien do Sul e atribuiu o
assassínio de llaindi a "mais
um compiô imperialista pa-ra impedir a aproximação
entre os dois lemens", e rc-
cordou-sc que llamdi prepa-
rava-se para visitar a Capi-
tal do Sul c participar, co-
mo convidado de honra, do
1-V aniversário da indepen-
déncia da República Popu-
lar.

VINGANÇA
Enquanto as versões se

sucedem, os novos gover-
nantes do Ièmcn do Norte
— uma Junta Militar inte-
grada por oficiais do Exér-
cito com a patente de ma-
jor — prometeram, ao to-
mar posse, "vingar" a mor-
te de Hanidi, que segundo
eles foi planejada por "indi-
viduos rancorosos". Afirma-
ram ainda que irão seguir
a mesma orientação políti-
ca de seu antecessor.

lbrahiin llamdi será en-
terrado amanhã em Sana
com honras presidenciais. O
Governo de Sana decretou
luto oficial por 40 dias e as
emissoras transmitem can-
ticos do Corão alternados
com boletins informativos
curtos. O Chefe de Estado
assassinado é tratado como"nosso grande chefe" ou"grande mártir".

Além de Ibrahim Hanidi,
morreram n a emboscada
seu irmão, o Coronel Abdul-
lah Hanidi, e seu cunhado,
'U Tenente-Coronel Ali Ka-
tus. Os detalhes do atenta-
do ainda não foram esclare-
ciclos, mas adiantou-se que
a polícia e o Exército estão
à cata de suspeitos.

Em Beirute, um diploma-
ta ocidental que serviu du-
rante alguns anos em Sana
comentou que, tendo em
vista as posições do falecido
Presidente, "a relação de
suspeitos pode ser bem
grande". Acredita-se tam-,
bém que a morte do Presi-
dente poderá gerar uma no-
va explosão de violência na,
pequena Nação do golfo de
Aden, à saida do mar Ver-
melho.

Em todos os noticiários
de ontem, a Rádio Sana pe-
diu aos norte-iemenitas que"mantenham _ calma" •"evitem participar de tu-
muitos", depois de notícias
não confirmadas segundo
as quais grupos de manifes-
tantes saíram às ruas de
Sana para exigir punição
aos matadores de Hanidi.

I • II ICrédito Pessoal
Credireal Financeira.
Uma boa receita antes

tratamento médicai i
As despesas com médicos e dentistas às

vezes ficam um pouco altas. Não se preocupe:
abra um Crédito Pessoal
daCredireal Financeira
e pague avista.

Você pode retirar até
Cr$ 17.500,00 e pagar em
até 12 meses. Use também o
Crédito Pessoal da Credireal
Financeira na hora de
mobiliarsua casa, de viajar,
de comprar um som, de
fazer enxoval. Fale com o
gerente do Credireal.

A Crédito
Pessoal

O CREDIREAL FINANCEIRA
^ CRÉDITO FINANQAMENTOEMVESTIMENTO
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nas agências do
Credireal.



ló - INTERNACIONAL JORNAl DO BRASIL n Quinta-feira, 13/10/77 ? 1? Caderno

¦.•_¦—11,1 III,,«« ¦ III ..»««««.-•«¦—. I1IBI SU——¦»«•¦¦¦¦¦

...{¦.

—'. ——— .1111 II

LETRAS DE CAMBIO GM.
UMA DAS POUCAS COISAS
PUNLMHBS DESTA VDA.

Planos se desmancham como castelos de areia. Uma Letra
de Câmbio General Motors no entanto é uma sólida exceção.
Ligue para 252-4739 ou 232-1058, que um operador da Distribui-
dora General Motors vai explicar por que. Sem sair da sua cadei-
ra, você vai saber quanto vai ganhar e em quanto tempo, com o
seu capital. Tudo vai acontecer exatamente conforme você pia-
nejou. E os serviços de Custódia e Assessoria Financeira estarão
à sua disposição, sem nenhuma despesa extra.

Aplique em Letras de Câmbio General Motors. Nunca foi
tão fácil ganhar dinheiro com tanta segurança e tranqüilidade,
pelo telefone.

Sua linha direta para um investimento seguro é:
252-4739 ou 232-1058.

Suécia perdoa dívidas dos
países mais pobres e pede
que credores sigam exemplo

Nova Iorque — O Governo da Suécia anunciou
què perdoará as dívidas contraídas pelos países em
desenvolvimento mais pobres, no total de 200 mi-
lhões de dólares, e convidou as demais nações in-
dustrializadas a agirem do mesmo modo — anun-
ciou ontem, nas Nações Unidas, o Ministro de De-
senvolvimento Internacional, Ola Ullsten.

Ao se dirigir ao Comitê Econômico da Assem-
bléia-Geral da ONU, o Ministro Ullsten descreveu a
grave situação dos países em desenvolvimento, que"estão comprimidos pelos esforços de pagar dívidas
e são incapazes de prosseguir ou iniciar importan-
tes programas de desenvolvimento".

[DÕM] ¦¦H
fl
MARMDEEXCElêNCI»

EXEMPLO

Ullsten declarou que a di-
vida pública dos países mais
pobres, em 1976, era de mais
de 26 bilhões de dólares e
que "15% de suas receitas
em moeda forte foram usa-
dos para pagar o serviço da
dívida''."Adotamos esta decisão
com a firme esperança de
que será seguida por deci-
soes semelhantes de outros
países", acrescentou Ullsten.
Explicou que os países po-
bres devem as Nações Uni-
das industrializadas da Eu-
ropa Ocidental, Estados
Unidos, Japão e Canadá,"cerca de 20 bilhões de dó-
lares". O serviço correspon-
dente a esta divida atinge a
um bilhão de dólares por
ano."Se todos os credores se
unirem numa ação para
perdoar as dividas de ajuda
oficial aos paises mais po-

bres" — prosseguiu Ullsten
— "isso significará um au-
mento de quase 20% na
ajuda a estes paises. Para
os ricos será apenas uma
doação de apenas 0,02% de
seu Produto Nacional Bru-
to." Ele preveniu os paises
credores de que "uma crise
aguda de pagamentos, que
poderia provocar conse-
quéncias sérias no sistema
Internacional de crédito, é
prejudicial tanto para os
devedores quanto para o
credores".

Assinalou Ullsten que''nós, que tivemos a sorte de
nascer em países de gran-
des oportunidades, deve-
mos lembrar-nos agora de
que nossos esforços para
manter nossos elevadíssimos
níveis de vida não podem
ser comparados, de forma
nenhuma, com a pesada
carga da enorme maioria
dos povos, nas regiões não
privilegiadas do mundo.

Japão mostra interesse
pelo acordo nuclear entre
o Brasil e a Alemanha

Anilde Werneck
Correspondento

Tóquio — O Governo japonês, que não conse-
guiu ainda desenvolver plenamente seu programanuclear em face das limitações impostas pelos Es-
tados Unidos, pode recorrer à posição adotada pelaAlemanha Ocidental para romper estas barreiras
forçando o abrandamento da política atômica do
Presidente Carter.

Isto ficou evidenciado, segundo observadores,
pelo interesse demonstrado pelo Primeiro-Ministro
Takeo Fukuda em conhecer os detalhes do acordo
atômico firmado entre a Alemanha Ocidental e o
Brasil, no encontro que manteve no início da sema-
na com o Ministro do Exterior Hans-Dietrich Gens-
cher.

Rua Augusto Severo, 8 - 8.° andar- Rio de Janeiro- RJ

Ha0 c°mpre pr°blemas.
Alugue máquinas*

Aluguel a curto,
médio e longo prazos.
Máquinas de escrever
manuais e elétricas,
somadoras e
calculadoras,
máquinas para
contabilidade,
off-set e mimeógrafos.

DOLocatipos
222-5665
252-
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Há certos momentos
na vida
em que o esforço
do seu trabalho
merece uma
recompensa.

As sacadas dos apartamentos do
Rio Othon Palaçe Hotel estão
acabando com aquela velha história
de que todo homem de negócio é frio
e-insensível.

Afinal, o Rio Othon não foiconstruído em frente à praia mais
linda do mundo só para inspirar
cartões-postais, roteiros de livros e
filmes aos turistas, mas também para
proporcionar aos executivos alguns
momentos mais emocionantes que a
cotação da bolsa em alta.

Além da localização privilegiada,
o Rio Othon oferece a vantagem de
estar a apenas 13 minutos da cidade
e do aeroporto Santos Dumont e
perto das maiores atrações turísticas
da noite carioca.

Sem falar no conforto e
atendimento, dignos de um hotel de
categoria internacional.

Todos os apartamentos têm ar
condicionado, to, som e mini-bar.
E mais. Serviço de quarto 24 horas
por dia. Fisioterapia, salão de beleza,
lojas e boutiques. O coffee-shop
Samambaia,obar ao lado dajnscina
na cobertura e o restaurante estância,
com o melhor da cozinha gaúcha.A negócios ou a passeio, tire
o melhor proveito de sua viagem ao
Rio de Janeiro.

Reserve um apartamento no
Rio Othon com o agente de viagens
de sua cidade ou telefone para o
serviço de Reservas Othon.

1 RIO: 255-8812 - Telex (021) 22655
SP: 2393277 - Telex (OU) 21674
BAHIA: 71-044 - Telex (071) 1217

MOTEL

Hospitalidade Brasileira.
Categoria Internacional.

Av. Atlântica, 3264
End. Telegrâfico Riothon
Tel.: 255-8812 - Telex 2122655

INTERESSE JAPONÊS

Fukuda e Gcnscher con-
versavam sobre a política
atômica dos dois paises,
quando o Prender japonês
quis saber as bases do
acordo com o Brasil e a
fórmula como Bonn condu-
ziu as conversações com
Washington, para assegu-
rar a manutenção do com-
promisso com o Brasil.

Fontes do Ministério do
Exterior do Japão e da Em-
baixada da Alemanha Oci-
deptal, em Tóquio, confir-
maram para o JORNAL DO
BRASIL que Genscher ex-
plicou a Fukuda os deta-
lhes do acordo e da posição
assumida por seu pais em
relação à política de Car-
ter, encerrando-se ai a re-
ferência ao Brasil. Gens-
cher abordou o assunto de
modo positivo, deixando
claro que a fase de pres-
soes mais intensas já pas-
sou e que não haverá ne-
nhuma reformulação no
entendimento já alcançado
entre Bonn e Brasília.

A partir desta exposição,
o Premier japonês e o Mi-
nistro do Exterior alemão-
ocidental concordaram em
que seus paises precisam
con tinuar desenvolvendo,

independentemente, o siste-
ma de reprocessamento de
combustível nuclear usado,
para garantir seus próprios
programas, orientados para
o uso pacifico de energia
nuclear. E. embora admltis-
sem que tèm uma atitude
critica similar, em relação
à política restritiva de Car-
ter, não chegaram a esta-
belecer o esperado eixo Tó-
qulo-Bonn com que pres-
sionariam os Estados Uni-
dos para que revlssem sua
posição.

Deste modo, Japão e Ale-
manha Ocidental não atua-
rão em conjunto no próxl-
mo encontro do Programa
Internacional para a Ava-
liação do Ciclo do Combus-
tivel Nuclear (INFCEP),
convocado pelo Presidente
Jimmy Carter. Mas ficou
acertado que os dois paises
vão cooperar em futuro pró-
ximo no campo da explora-
ção de energia nuclear, inl-
cialmente através do inter-
cambio de informações.

Depois da reunião com
Fukuda, Genscher afirmou,
em entrevista coletiva, que
uma nação industrializada
tem o direito de exportar
tecnologia nuclear para
paises em desenvolvimento
para fins pacíficos.

Pequim adverte Genscher
sobre ambições, da URSS

Pequim — A União So-
viética abriga "ambições
expansionlstas" em relação
à República Federal da Ale-
manha e a toda Europa
Ocidental, afirmou a agên-
cia oficial Nova China, em
nota que coincide com a
chegada ontem a Pequim
do Ministro do Exterior ale-
mão Hans-Dietrich Gens-
cher. A agência se referiu
notadamente a uma recen-
te solicitação soviética para
que seja internacionalizado
o canal em construção en-
tre o Meno e o Danúbio, por
ser uma "conexão intero-
ceanica".

Diz Nova China que o de-
sejo soviético é inspirado
por "uma lógica de gangs-
ter", que pretende "estender
seus próprios tentáculos",
não apenas sobre o canal,
mas também sobre a costa
do Atlântico, através da
Alemanha e da Holanda.
Ressaltando que o novo ca-
nal está sendo construído
em território exclusivamen-

te alemão ocidental, a
agência argumenta, com
Ironia, que, por serem "co-
n e x õ e s interoceanicas",
também deveriam ser inter-
nacionalizados os canais
entre o Volga e o Don, en-
tre o Don e o Mar Branco,
que se acham em território
soviético.

Ontem, procedente dc
Tóquio, Genscher chegou a
Pequim com um importante
grupo de representantes
dos principais bancos e em-
presas industriais alemãs.
Um total de 100 pessoas, in-
clusive 30 jornalistas. Com

o Ministro, vieram o pre-
sidente da Academia de
Ciências, Professor Heinz
Meier Lelbnlz, Prêmio No-
bel de Física, e o presiden-
te da Comissão Permanente
das Universidades Alemãs,
Werner Knopp.

Duas horas após sua
chegada, Genscher teve sua
primeira entrevista, de duas
horas, com seu colega chi-
nês, Huan Hua.

Sul-coreanos levam
avião para Pyongyang

Seul — Um avião militar
de reconhecimento da Co-
réia do Sul, pilotado por
dois homens, aterrissou on-
tem em território norte-co-
reano em conseqüência de
um erro de navegação, se-
gundo informações de Seul.

A rádio dfe Pyongyang, no
entanto, afirmou que os tri-
pulantes do avião — que
atravessou a fronteira por
volta de meio-dia, hora lo-
cai — pediram asilo político

ao Governo da Coréia do
Norte e disseram que não
desejavam mais viver sob o
regime do Presidente Park
Chung-Hee.

O Ministério da Defesa
sul-coreano declarou ter seu
Governo pedido às Nações
Unidas que solicitasse à Co-
réia do Norte a devolução
do do avião e dos dois pilo-
tos, obrigados a aterrissar
depois que o avião cruzou a
fronteira.

Táxi espacial pousa em base
dos EUA após submeter-se
ao teste mais rigoroso

Base Aérea Edwarãs, Califórnia — O táxi espa-
ciai Enterprise saiu-se bem ontem no mais rigoroso
teste a que foi submetido até agora. Mergulhou em
vôo planado, com os motores desligados apesar das
suas 75 toneladas de peso, por mais de dois minu-
tos e meio — saindo da altitude de 5 mil 500 metros
para pouso perfeito na pista da base.

A prova foi importante porque o Enterprise
usou, pela primeira vez, a mesma configuração ae-
rodinamica que apresentará nos vôos reais. Neste
teste, a nave, tripulada pelos astronautas Joe Eagle
e Richard Truly, realizou seu primeiro vôo livre sem
os protetores dos motores — usados nas ocasiões
anteriores para garantirem a estabilidade.

Fulton decidiu levar-o teste
até o final e decolou. O cos-
monauta Eagle pilotou o
Enterprise depois que car-
gas explosivas o liberaram
da carona no Boeing. O tá-
xi espacial desceu a veloci-
dade média de 2 190 metros
por minuto e, ao pousar fa-
zendo um ângulo de 22
graus com o solo. atingia a
velocidade de 530 nuilôrn -
tros por hera. O teste tam-
bém serviu para experinien-
tar o sistema de freios, que
funcionou perfeitamente.

PROBLEMAS

A ausência dos protetores
na cauda do Enterprise fez
com que fortes ventos ba-
lançassem o Boeing-747 usa-
do para levar o táxi até a
altura prevista na prova. O
centro de controle da NASA,
em Houston, deixou a crité-
rio do .piloto do jumbo adap-
tado. Fitzhugh Fulton, a
decisão de continuar ou não
a missão.

Apesar da grande vibra-
ção durante a decolagem,
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Ex-Ministro passa a noite em casa e volta hoje
Brasília — O OV-MIn^i-n m,nln„» „„,.on„ ,...„ .-r„ *r

ao Rio
Brasília — O cx-Mlnistro

Sylvio Frota, permaneceu
ontem em sua residência
oficial, no setor militar ur-
bano da capital, devendo
viajar hoje para o Rio. A
noite, um oficial do seu ga.binete, ao lhe ipedirem uma
avaliação da situação poli-ttco-mllitar, afirmou que"tudo agora está com o
Prcsidehte.

No Rio, o mesmo esque-
ma de segurança que cerca
permanentemente o prédio
n.° 156 da Avenida Enge-
nheiro Richard, no Grajaú,
onde mora o General Sylvio
Frota, mesmo quando ele
está em Brasília, foi man-
tido durante todo o dia de
ontem, com seis agentes de
roupa esporte e dois solda-
dos da PM.

VIZINHOS SILENCIAM

Vizinhos do mesmo pré-
dio e de casas próximas ío-
ram unanimes em afirmar
que conhecem o ex-Mlnls-
tro do Exército de vista e o
consideram "multo slmpa-
tico". Todos disseram queouviram pelo rádio a noti-
cia de 6iia exoneração, mas
evitaram fazer comentários
sobre o assunto.

Todas as janelas do apar-
tamento 401, residência doGeneral Sylvio Frota, per-maneceram fechadas du-
rante o dia de ontem e, se-
gundo afirmaram os agen-tes de segurança, não ha-via ninguém no apartamen-
to. Postados na porta do
prédio ou no canteiro em
frente, que separa as duas
pistas da rua, eles impediam
a entrada no prédio de

qualquer pessoa que não
fosse moradora ou parente
dos moVadores, que os agen-
tes já conhecem pelo fato de
permanecerem diarramen-
te no mesmo local, com
poucos rodízios nas equipes.

Um homem aparentando
pouco mais de 40 anos pas-sou diante do prédio por'tvolta das 16 horas, car-
regando uma sacola de su-
permercado, conversou um
pouco com dois agentes de
segurança e depois, apro-
ximando-se dos repórteres e
fotógrafos que se encontra-
vam próximos disse que "o
pessoal do Grajaú está tris-
te com o que aconteceu, o
General Sylvio Frota era o
candidato do Grajaú", e
afastou-se sem querer iden-
tlficar-se.

SEM INFORMAÇÕES

Os apartamentos do pré-dio 156 têm uma sala gran-de, três quartos, dois ba-
nheiros, cozinha, área de
serviço e dependências de
empregada e o edifício de
seis andares foi construído
há cerca de oito anos. Sob
severa e ostensiva vigilan-
cia dos agentes de seguran-
ça, os moradores do edifício
evitavam conversar com osrepórteres e se por acaso
paravam na rua para dar
alguma informação, eramimediatamente abordados
por ura dos agentes. Mes-mo assim, duas moradoras
do prédio, uma do segundo
andar e outra do quinto,disseram que este ano o Ge-neral Sylvio Frota ocupou
apenas três ou quatro ve-zes o apartamento, ondemora com a mulher e a fi-lha.

Frota é o
exonerado

O General Sylvio Frota éo primeiro Ministro doExército exonerado desde1964. Só o General Costa eSilva deixou o posto pordecisão própria, cumprindo
o dispositivo que determi-
nava a desincompatibiliza-
Ção de candidato à Pre.si-
dência da República. Foi
substituído pelo Marechal
Adhemar de Queirós, que no
fim do Governo Castello

primeiro
desde 64

Branco passou a função ao
General Lyra Tavares. ESte,
no primeiro dia do Governo
Mediei, deu posse ao Gene-
ral Orlando Geisel, que fi-
cou no cargo até que seu
irmão assumisse, quando foi
nomeado o General Dale
Coutinho, que morreria me-
ses depois. No seu lugar, en-
trou o General Frota, quechefiava o Estado-Maior do
Exército.

Posse de Bethlem cria
4.a vaga de 4 estrelas

A ida do General Fernan-
do Belfort Bethlém para o
Ministério do Exército au-
menta para quatro o nume-
ro de vagas de Generais de
quatro estrelas nas promo-
ções do próximo dia 25 de
novembro. O General, que
comandava o III Exército,
ao ser nomeado Ministro
agregou-se ao quadro,
abrindo vaga. Já o General
Frota, que se agregou em
1974, quando assumiu o car-
go, não ocupa vaga, pois
passou para a reserva ao
completar quatro anos com
a quarta estrela, em julho
de 1976.

Até ontem eram três as
vagas. Uma provocada pela
passagem do Chefe do
EMFA,'General Moacyr Bar-
cellos Potyguara para a re-
serva. Outra, íesultante da
Ida do General Carlos Al-
berto Cabral Ribeiro para o
Superior Tribunal Militar,
na vaga deixada pelo Mi-
nistro Syzeno Sarmento. A
terceira ocorrerá no dia 25
de novembro, quando o Ge--
neral Fritz Manso, Chefe
do Estado-Maior do Exerci-
to, completa 12 anos de ge-
neralato.

Com quatro vagas, o Alto
Comando deverá enviar ao
Presidente Ernesto Geisel
uma lista de nove nomes de
generais-de-Divisão, da qual
ete escolherá os quatro pro-
movidos.

. O Alto. Comando tem
competência para organi-

zar a lista na ordem e com
os nomes que julgar con-
venientes. No entanto, porordem de antigüidade, se-
gundo o Almanaque do
Exército, são os seguintes
os 12 primeiros Generais-de-
Divisão: César Montagna de
Souza, José Maria de An-
drade Serpa, José Fragome-
ni, Samuel Augusto Alves
Corrêa, Luiz Serff Sellman,
Antônio Bandeira, Antônio
Carlos de Andrade Serpa,
Hugo de Andrade Abreu,
Walter Pires de Carvalho,
Ernani Ayrosa da Silva, João

.Baptlsta Figueiredo, José
Ferraz da Rocha.

POSSIBILIDADES

E' improvável que em no-
vembro seja promovido o
General Figueiredo, chefe
do Serviço Nacional de In-
formações.. Para que isso
ocorresse com segurança,
seria necessário qiíe hou-
vesse uma quinta vaga, que
patrocinaria uma lista de
11 nomes. Como'ele é o 11"?
da lista, entraria.

Para que o General Fi-
gueiredo entrasse numa
lista de nove nomes, re-
sultante de quatro vagas,
seria necessário que o Alto
Comando, ao elaborá-la,
deixasse de incluir dois Ge-
nerais mais antigos que
ele.

A mais complexa missão
Brasilia — Há aproximadamente

três anos e meio o General Sylvio Frota
dava início ao que ele mesmo chamou
de "mais complexa missão de uma lon-
ga carreira militar", substituindo o Ge-
neral Dale Coutinho à frente do Minis-
tério do Exército, atendendo convite
feito pslo Presidente da República, Ge-
neral Geisel.

O Ministro Frota exercia o cargo de
Chefe do Estado-Maior do Exército
quando, no mês de maio, o Ministro Dale
Coutinho veio a falecer. Sendo- o mais
antigo na carreira hierárquica assumiu
o cargo com o aval do Presidente.

Sua administração
A administração do General Frota

caracterizou-se essencialmente pela to-
mada de medidas voltadas para a força
terrestre. O General nunca deu entre-
vista à imprensa durante todo o perio-do e, se algumas vezes chegou a con-
versar com os jornalistas credenciados,
foi apenas para cumprimentá-los e falar
sobre amenidades. Os assessores do Ml-
nistro eram os primeiros a recomenda-
rem a estes mesmos credenciados, uma
atitude discreta junto ao Ministro, ou
seja, nada de perguntas politicas. Estas
foram feitas inúmeras vezes por escrito,
porém nunca foram respondidas.

Em seus discursos e ordens do dia,
o ex-Ministro tinha o hábito de se diri-
gir sempre a uma determinada classe,
notadamente no decorrer do ano de 1976
e 1977.

Personagens lembradas pelo Gene-
ral Frota foram "o jovem brasileiro" e
os agentes dos serviços de informações e
segurança. O ex-Ministro reafirmava em
todas as oportunidades seu espírito vol-
tado para a profissão, militar.

Assim, conforme ele mesmo lembrou
em seu documento divulgado ontem, du-
rante sua administração foi criada a in-
dústria de material bélico (Imbel), en-
carregada de suprir o mercado interno
de equipamentos militares, sem esquecer
contudo o mercado externo.

Desenvolveu também uma política
de alienação de imóveis, vendendo, en-
tre outras, a área verde do Forte Copa-
cabana, por Cr$ 700 milhões. Com este
difiheiro — conforme explicavam — o
Exército deu andamento a obras consi-
deradas prioritárias dentro da Força: o
Hospital Central no Rio, o Colégio Mili-

Zeimide da Azeretlo

tar de Brasilia e o Clube do Exército,
também em Brasilia. Transferiu o cen-
tro de processamento de dados, do Rio
para Brasilia, aumentou o número de
casas para militares, trouxe para a Ca-
pitai o Centro de Documentação Cor-
deiro de Farias, responsável pela im-
pressão e divulgação de material do
Exército e adiantou os processos para
criação de um fundo de saúde do Exér-
cito, destinado aos militares e seus de-
pendentes.

Embora seus assessores o declaras-
sem sempre um homem avesso à políti-
ca, o General Frota foi envolvido na
sucessão presidencial, em que, em ne-
nhuma ocasião tenha se pronunciado
sobre o assunto. No ano de 1976, o então
Ministro enviou um oficio ao Presiden-
te do Congresso Nacional agradecendo
uma homenagem prestada às Forças
Armadas como parte das festividades da
Semana da Pátria. No documento, o Ge-
neral Frota destacava pontos em co-
mum entre o Congresso e o Exército. Em
outra ocasião, o General, acompanhado
de vários assessores, todos oficiais ge-nerais, fez uma visita inesperada ao
Congresso. Além disso, as únicas mani-
festações do ex-Ministro se deram no
inicio do ano, quando as especulações
sobre sua candidatura se tornaram mais
fortes e sua presença se fez mais fre-
quente em solenldades oficiais de am-
bito nem sempre militar. O General Fro-
ta era visto falando e se congratulan-
do com políticos e mesmo com jorna-
listas. Entretanto, isto durou pouco.

Contra o comunismo
Atualmente com 67 anos de idade,

o Gsneral Sylvio Frota já se encontra
na reserva desde o dia 5 de março de
1976, quando foi atingido pela quota
compulsória, por ser o mais antigo no
posto, apesar de oficialmente só ter dei-
xadq o serviço ativo em julho de 1976.
Sua carteira começou no dia 21 de março
de 1928, quando com 18 anos começou
sua vida de quartel. Sempre destacou a
luta contra o comunismo, o perigo da in-
filtração e a necessidade dos soldados
bem servirem o Exército e se manterem
coesos e unidos, para o bem do pais. Ou-
tro tema constante em suas alocuções
se relacionavam com o Movimento de 64
e as mudanças que teriam ocorrido des-
de então.

Um estudioso
da História

Carioca, 67 anos. Ministro
do Exército desde 28 de
maio dc 1074, o General-
de-Exércíto Sylvio Couto
Coelho da Frota é da Arma
de Cavalaria e Oficial-Ge-
neral há 13 anos. Gosta de
esportes c, em futebol, c tor-
cedor do Vasco da Gama.
Nascido no Cachambl, en-
trou para a Eseola Militar
de Realengo depois de ter
cursado o Colégto Pedro II.

Considerado um homem
de redação fácil, ficou co-
nhecido no Exército por
suas notas em boletins e or-
dens de serviço, escritas em
estilo simples e incisivo. An-
ticomunista convicto, por
várias vezes manifestou-se
com energia contra a dou-
bina marxista. Gosta de ler
e dedica especial atenção
aos estudos de história, tá-
tica e estratégia de Cava-
laria, assuntos sobre os
quais possui grande biblio-
teca.

Foi chefe de gabinete do
Ministro Lira Tavares, du-
rante o Governo Costa e
Silva, ocasião em que orga-
nizou o Centro de Infor-
muções do Exército. Foi as-
piranté em 1932, 2? Tenente
em 1933, 19 Tenente em
1934, Capitão em 1940, Ma-
jor em 194S, Tenente-Coro-
nel em 1952 e Coronel em
1960. Foi promovido a Gene-
ral-de-Brigada em 1964, dc
Divisão cm 1969 e, final-
mente, a General-de-
Exército em 25 de julho de
1972. Possui os cursos da Es-
cola de Aperfeiçoamento de
Oficiais, da Escola de Co-
mando e Estado Maior do
Exército, curso âe Estado
Maior e Comando das For-
Ças Armadas e curso Supe-
rior de Guerra.

Feriado cm Brasília
tirou "A Voz" do ar

A nomeação do General
Fernando Belfort Bethlem
para o cargo dc Ministro do
Exército não foi noticiado,
ontem, pelo programa A Voz
do Brasil porque, em Brasi-
Ha, era feriado religioso,
não havendo expediente nas
repartições públicas e o pro-
grama não foi levado ao ar.

A Voz do BrasU é uma

súmula de atos oficiais dos
Três Poderes. A primeira
mela hora é dedicada ao
Executivo e ao Judiciário e
os 30 minutos restantes ao
Senado e a Câmara dos
Deputados.

No Rio, o dia dedicado à
Nossa Senhora Aparecida,
Padroeira do Brasil, não é
feriado religioso.

SEMINÁRIO

ANÁLISE TRANSACIONAL
ENFOQUE EMPRESARIAL

DIRIGIDO A:
Administradores em geral, Empresários, Profissio-
nais de Relações Humanas, Psicólogos, Executivos,
Gerentes, Chefes de Pessoal e a todos que militam
na área.

PROFESSOR:
Egídio Vecchio — PhD em Psicologia e Psicologia
Clínica. Diretor da Escola Brasileira de Análise Tran-
sacional e do Instituto Eric Berne.

DIAS:
17, 18, 19 e 20 de outubro de 1977.

HORÁRIO:
18:45 às 21:45 horas

LOCAL:
Rua Araújo Porto Alegre, 70 — 5.° andar

NÚMERO DE VAGAS LIMITADO

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES •
IDEG — Rua Araújo Porto Alegre, 70 — 5.° andar

Telefones: 242-7298 — 222-0298 - 232-1241
De 09:00 às 18:00 horas

D IDEG está credenciado sob n.° 002 no C.F.M.O.
INCENTIVO FISCAL PARA O TREINAMENTO

Vã escolher seu Chevette ou
seu Opala no seu
Concessionário Chevrolet:
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foi leito para você

Quer saber que horas são na portaria, no almoxarifado,
no refeitório, na seção de montagem,na cozinha,

na sala do chefe e no resto do pais?Olhe no Rod- Bei Cristal Master.

Não tem jeito.
A menos que você ainda seja

daquele tempo em que se acertava
relógio com o dedinho.

Mas isso você não é. Apenas
você não conhece o Rod-Bel Cristal
Master, certo?

Dez de lambuja como você
balangou a cabeça concordando.

Pois o Rod-Bel
Cristal Master é um
relógio que coman-
da eletronicamente
todos os relógios de sua empresa.

E faz isso com uma incrível pre-
cisão. O Cristal Master é equipado
com um oscüador de quartzo espe-
ciai, o que permite apenas um des-

Igj^fj^^^^-^^

vio inferior a dez segundos por ano.
Aliás, da precisão Rod-Bel você

já deve ter ouvido falar. Todo
mundo já ouviu.

E um detalhe
importante: graças à
construção modular,

— -':'¦-'--¦ vocêinstala o Cristal
Master num instantinho. Agora

você conhece tudo sobre o Rod-Bel
Cristal Master. Ou quase tudo. '

Ele tem qualidades que só
mesmo olhando pra ele é que se vê.

MM
¦

O tempo sob controle.
Filial - Rio de Janeiro:
Rua Santana, 167-
Tels. 232-5303,242-0870,
242-1260 e 252-3024.
Matriz em São Paulo e
distribuidores emtodooBrask.

EXCELSIOR.
33ANOSDETRABALHO.
OPERA EM TODOS OS RAMOS DE SEGURO.
EM16ESTAD0SD0BRASI1. <* COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

ESTADO DO SIO DE JANEIRO: Sh
de Janeiro - matriz: Av. Sio Branco, 1318,° andar (sede própria) - telex
021-21781 - tel. (PBX) 244-1577 -
sucursal: Rua Dom Gerarão, 63-10.°
andar- tels. 233-0582 e233-9277.
Niterói -' sucursal: Av. Amaral Peixoto,
370 - conj. 1.026 a 1.033 (sede própria) -
tel. 718-3004 - telex 0217-187 •
ESTADO DE SÃO PAULO: Sã» Paulo -
sucursal: Rua Quintino Bocaiúva, 107 -
1.", 3.", 4." c 5." andares (sede própria)Diretoria: tels. 36-4267 e 32-8493 .telex 011-21186. Ribeirão Preto

-• escritório: Sua Álvares Cabral, 464
s. 511 e 512 - tel. 34-2256 • ESTADO

DO CEARA: Fortaleza-sucursal:Rua
Barão do Rio Branco, 1.071 - salas
1.304 a 1.307 (sede própria) -
tel. 26-0457- telex 085-1180. Sobral-
escritório: Praça Monsenhor Linhares,
231 - tel. 298 • ESTADO DE MINAS
GERA IS: Belo Horizonte - sucursal: Rua
da Bahia, 1.148-16." andar - conj. 637,
1.631 a 1.633 (sede própria) - leis.
24-1451 c 24-3455 - telex 031-1235 •
ESTADO DO PARANÁ: Curitibasucursal: Rua Marechal Deodoro, 126

¦ conf. 302 - tel_.22.7896 • ESTADO
DO MARANHÃO: São luís - sucursal!
Sua Jacinto Maia, 259 - tel. 2-3976 •
ESTADO DO PIAVl: Teresina

sucursal: Rua Coelho Rodrigues,
1.202 -s. 107- caixa postal 439 -
tel. 2.354 • ESTADO DE GOIÁS:
Goiânia - sucursal: Ay. Goiás, 400 -
salas 44 e.45 - Ed. Bradescotel. 2-3717-telex 0622-133 • ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL: Porto
Alegre - sucursal: Rua General
Câmara, 238 - 4." andar (sede própria)tel. 24-1026 - telex 051-1376 - Divisão

de Sinistro: Rua Andrade Neves, 14 •
conj. 202 • ESTADO DA BAHIA:
Salvador- sucursal:Rua São João, 2grupo 406 a 408 - Ed. Regente Feijótel. 2-1259. Feira dc Santanaescritório: Av. Barão de CotegipeEd. Francisco Carneira- s. 214 - tel.
2-1988 • DISTRITO FEDERAL:
Brasília - sucursal: SCS - Quadra 6
bloco A - n." 81 - s. 409, 411 e 412tel. 24-1958 - telex 061-110(1 m
ESTADO DE ALAGOAS: Maceió -
sucursal: Rua Dois tle Dezembro. 117 -
1." andar- tel. 3-5074 • ESTADO DE

SERGIPE: Aracaju - sucursal: Sua
João Pessoa, 320 - s. 316 - tel. 3100 •
ESTADO DE PERNAMBUCO: Recife

k - sucursal: Rua Eng. Ubaldo Gomes de
Matos, 119 - s. 209 - tel. 24-5092 •
ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE: Nalal - sucursal: Rua João
Pessoa.-Ed. Sisal -. s. 414. - tel. 2-7850
• ESTADO DE MATO GROSSO:
Cuiabá - sucursal: Rua Galdino
Pinientel, 14 - Ed. Palácio do Comércio
-1." aiular-s.U-tcl.4885.

As matérias para a Tribuna do Corretor de Seguros
publicadas às terças-feiras no Jornal do Brasil

podem ser remetidas para qualquer dos nossos endereços.
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Reunião do Alto Comando com o Presidente dura duas horas
ltrnsiliii — Durou rtuns ai.rnunc rfn nUi.tr, Ar, <.„,. r>.,K«n,, nil»mnnd. »» "*^""™" ^»*>—*Brasília — Durou duas

horas a reunião realizada
no Gabinete Militar da Pre-
stdenólã da República entre
os Generals-de-Exército Dl-
lermanüo Monteiro, Pinto
Rabcllo, Argus Lima, Moa-
clr Potlguara, Venitlus
Notare e Arnaldo Calderari,
e o Oheíe do Gabinete,
Gene ral-de-Dlvisão Hugo
Abreu.

A reunião começou às
lGh2üm, logo após a sole-
r.ldade de posse do novo
Ministro do Exército, Gene-
ral Fernando Bethlem, e
terminou às 18hl0m. Depois
do ato de posse, o Presiden-
te Geisel permaneceu cm
seu gabinete, acompanhado
pelo Ministro da Justiça, Sr
Armando Falcão — que te-
lefonou a todos os Gover-
nadores, Informando-os da
mudança no Ministério, e
pelos Generais Golbery do
Couto e Silva e João Baptis-
ta Figueiredo, mantendo-se
informado da situação poli-tica e militar em todo o
pais. Somente às 19h5m, o
Presidente deixou o Palácio,
onde chegara antes das
8h30m.
TELEFONEMAS

Oficialmente, sabia-se queo Presidente pretendia
aproveitar o feriado rellgio-
so (dia da Padroeira de
Brasília) para despachar
com seu Secretário de Pia-
nejamento, Ministro Reis
Veloso. Quando chegou ao
Planalto, porém, reunlu-sé
com seus assessores, os Che-
fes dos Gabinetes Civil e
Militar, e do SNI. Imedia-
tamente, através do Gene-
ral Hugo Abreu, convocou,
por telefone, o General Syl-
vio Frota, que estava emcasa. O então Ministro doExército chegou ao Palácio
às 8h55m e saiu às 9h5m, jáexonerado.

O General Geisel, ainda

através do Chefe do seu
Gabinete Militar, convocou
o General Bethlem para vir
a Brasília, mandando um
Jait-lnho da FAB buscá-lo no
Rio. O Comandante do III
Exército havia tirado uma
licença, até hoje, para tra-
tar de assuntos parttcuia-res, no Rio. Ao mesmo tem-
po, os Generais Golbery do
Couto e Silva e Hugo Abreu
comunicavam a exoneração
do General Sylvio Frota aos
Ministros civis e militares,
e aos comandantes dos qua-tro Exércitos, mais os
Comandos Militares da
Amazônia e do Planalto.
ALMOÇO

O Ministro Armando
Falcão chegou ao Planalto
antes do meio-dia. O Gene-
ral Fernando Belfort Be-
thlem entrou no Gabinete
do Presidente às 12hl0m,
vindo diretamente da base
aérea. O Presidente e o Ge-
neral Bethlem almoçaram
Juntos, numa mesa trazida
para dentro do Gabinete.
Também almoçaram no Pia-
nalto o Ministro Falcão e (s
Generais Hugo Abreu, Fl-
guelredo e Golbery — este
comendo uma dieta espe-
ciai. Depois do almoço, o
General Bethlem retlrou-sí,
indo manter contatos com
os demais generais presen-tes em Brasília.

Até a hora da posse(16h), o Presidente traba-
lhou, assessorando-se oracom o Ministro Falcão, oracom o General Golbery, oucom o General Hugo Abreu,
ou com o General Figueire-
do. Quando terminou o atode posse do novo Ministro
do Exército, às 16h20m, ini-ciaram-se duas importantes
reuniões de trabalho. Ochefe do EMFA, General
Moacir Potlguara, os Co-mandantes do I, li e IVExércitos, Generais Pinto

Rabello, Dllermando Mon-
teiro e Argus Lima, mais os
chefes dos Departamentos
de Engenharia e Material
Bélico do Exército, Generais
Venitlus Notare e Arnaldo
Calderari, subiram ao quar-
to andar, em companhia do
General Hugo Abreu.

TUDO NORMAL

A reunião nbi Gabinete
Militar da Presidência du-
rou uma hora e 50 minutos.
Os seis Generais-
de-Exérclto rctlraram-se do
Palácio às 18hl0m, dlrigln-
do-se ao Quartel-General do
Exército, para a cerimônia
de transmissão de cargo do
Ministro. Enquanto isso, o
Presidente Geisel voltou ao
trabalho, assessorado pelosGenerais Golbery, Hugo
Abreu e Figueiredo, mais o
Ministro Armando Falcão. O
Ministro da Justiça falou
diretamente com os Gover-
nadores dos Estados, comu-
nicando-lhes a mudança no
Ministério do Exército, ao
mesmo tempo em que tro-
cava informações sobre a
situação em Brasília e nus
Estados.

Os três Generais, atuando
Junto às respectivas áreas,
mantiveram o Presidente
informado dos acontecl-
mentos. Embora tivesse sido
dobrada a guarda do Pala-
cio, assim como o número
de agentes de segurança,
aquelas autoridades apa-
rentavam muita c a 1 m t»."Não há qualquer intran-
qullidade; está tudo normal
em Brasília e no pais" —
informou o porta-voz da
Presidência, Coronel Toledo
Camargo, minutos antes da
saida do General Geisel.
Após permanecer 10 horas
e 35 minutos em seu gabi-
nete, o Presidente retirou-se
para o Palácio da Alvorada
às 19h5m, protegido pelo es-
quema de segurança d e
sempre.

Generais foram do Aeroporto ao Planalto
Brasília — Duas convo-cações para reunião do Al-!to-Comando do Exército

chegaram a ser feitas on-tem. A primeira delas, doMinistro Sylvio Frota e, logoem seguida, da própria Pre-sidência da República. Al-
guns Generais receberamainda a bordo dos aviões
que os conduziam ,a Brasília
a convocação da Presiden-
cia, que, mesmo assim, ar-
mou uni esquema especial
de recepção no aeroporto,
de modo a levar os oficiais-
generais para o Palácio doPlanalto, evltamdo que eles»e dirigissem ao QG doExército no Setor Militar
Urbano.

O Governo também pro-videnciou, anteontem, o en-
vio de um avião Hawker-Si-'dley, da Força Aérea, paraapanhar o General Feman-
do Belfort Bethlem, j á
enltão convidado para o car-
go de Ministro do Exército.
PARTICIPANTES

Mesmo preocupados em
evitar qualquer declaração,
os Generais José Pinto Ra-
belo e Argus Lima, Coman-
dantes do I e IV Exércitos,'deixaram perceber, logo à
chegada a Brasília que es-
.tavam convocados, com os
demais integrantes do Alto
Comando do Exército, parauma», reunião de emergência
no Quartel General do
Exército, por iniciativa do
ex-Ministro Silvio Frota.
Nenhum, porém, chegaria
ao QG para a reunião e, an-
tes das 16h, já estavam no
Planalto onde assistiram à
posse do novo Ministro.

I A revelação.foi feita, in-
voluntariamente, por seus
ajudantes-de-ordens, que,com intervalos de apenas 10
minutos entre um e outro,

ajudaram os dois Generais
a atingir o portão principaldo andar térreo do aeropor-
to civil de Brasília, logo
após desembarcarem de
aviões de carreira, do Rio
e do Recife, e, em tom auto-
rltário, ordenarem aos mo-
toristas dos carros negros
de chapa-branca postos à
disposição: "vamos para o
QG do Exército."

O ajudante de ordens do
Comandante do, I Exército,
General Pinto Rabelo, che-
gou a se irritar com o moto-
rista que deveria servi-los,
quando este, atônito diante
da presença dos dois òfici-
ais trajados com roupas
civis, ainda resistiu em
abrir a. porta do Gailaxie
oficial. "Esse é o carro do
General Rabelo, não é? En-
tão vamos para o QG do
Exército.

Enquanto o General Ar-
gus Lima, vestindo um ter-,
no caramelo escuro e cami-
sa marrom com gravatabege, era recebido por dois
oficiais — umj e n e n t e -
Coronel e um Major — quelogo o puseram a par dos
últimos acontecimentos,
ainda na sala das bagagens
do aeroporto, seu colega
Pinto Rabelo teve um tra-
tamento VIP e já saiu da
ala reservada a autoridades
diretamente para o portão
principal. Seu traje era
mais solene do que o do
General Argus Lima: um
terno azul marinho, gra-vata escuria, camisa branca
e sapatos pretos. Um passoatrás, o ajudânte-de-ordens,
também em roupas civis, le-
vava pendurado ao, dedo o
cabide onde sua farda de
General-de-Exército estava
envolvida por um saco piás-tico avermelhado.

Entre os Generais Argus

de Lima e Pinto Rabelo, po-rém, havia em comum a fi-
sionomia carregada, o cui-
dado de repetir aoa jorna-
listas um "nada tenho a de-
clarar" em tom enérgico
bastante para desestimular
novas perguntas, como se
nada houvesse de grave na
renúncia do Ministro do
Exército e na sua decla-
ração de rebeldia e critica
à orientação do Governo dò
Presidente Ernesto Geisel.

Só quando se viu acomo-
dado no automóvel com que
pretendia chegar ao QG do
Exército, o General Argus
de Lima arriscou uma in-
formação b e m-humorada
aos jornalistas que o cerca-
vam: "Para onde eu vou?
Vou para Brasília.

Durante todo o começo
da tarde, no intervalo de
uma hora que separou as
chegadas, em vôos de car-
reira, dos Generais Diler-
mando Monteiro e Arnaldo
Luís Calderari (13h20m),
Argus de Lima (Hhl5m) e
José Pinto Rabelo
(14h25m), o Aeroporto In-
ternacional de Brasília ga-nhou uma movimentação
incomum. Havia grande nú-
mero de jovens oficiais —
capitães, majores e tenen-
tes-coronéis — na sua maio-
ria à paisana, transitando de
um lado para outro do sa-
guão térreo, cada qual com
uma missão especifica — re-
ceber um dos generais con-
vocados para a reunião do
Alto-Comandó, ou simples-
mente orientar a operação
do desembarque. Eles se
misturavam com colegas
fardados, seis a oito deles,
deixando transparecer, en-
tão, algum mal-estar pelofato de terem sido surpre-
endidos em trajes esportivos
em pleno feriado.

EMFA mantém rotina no feriado
O Estado-Maior das For-

ças Armadas manteve on-'tem, durante todo o dia, o•esquema de funcionamento
normal em feriados. A
guarda do prédio que ficana Esplanada dos Ministé-
rios, entre o da Fazenda eo das Comunicações, estava
sendo feita pela Aeronáu-'tica. Os soldados não es-tavam embalados. Até às14hl5m ninguém sabia, no
prédio do EMFA,vda demis-são do Ministro do Exército,
General Sylvio Frota.
VIGILÂNCIA NA BASE

Oficiais da Aeronáutica,
trajando roupas civis e ar-
mados, realizaram ontem àtarde uma operação de vigl-
lancia na área compreen-
dida entre a base aérea ml-
litar de Brasília e o aeropor-
to civil, tendo detido e iden-
tif içado um repórter do"
JORNAL DO BRASIL que
Pretendia chegar à estação
das autoridades para acom-
panhar O' desembarque dos
quatro Comandantes do
Exército.

. Esses militares, utiliza-
ram na operação um au-
tomóvcl Dodge-Dart de
duas cores, chapa de Fazen-
da Nova — PE EE-8822. Eles
manobravam no interior da

Base Militar do 6f Comando
Aéreo Regional, e log0 se
precipitaram em direção ao
carro do jornalista, quandoeste acabava de se identifi-
car junto ao 3.° sargento
responsável pelo controle
do portão de entrada da
base.

— O que é que você quer
aqui? — Indagou o mais ai-
to e, aparentemente, o mais
graduado dos membros do
grupo.

Eu sou do JORNAL
DO BRASIL e recebi Instru-
ções para cobrir a movi-
mentação aqui na Base. —
Respondeu o repórter..

Que movimento é es-
se? — Interrogou, enérgico,
o líder do grupo, fingindo
ignorar a renúncia . do
Ministro do Exército e os
demais acontecimentos da
manhã.

A chegada dos Gene-
rais-Coim-andantes dos Qua-'tro Exércitos — explicou o
repórter.

E quem disse que eles
vão chegar aqui?

Bem, eles podem che-
gar no aeroporto civil, mas
também podem chegar aqui.

Nenhum d.os oficiais preo-cupou-se em se identificar

para justificar o interroga-
tório ao jornalista, porém,ao saberem que o Coman-
dante do II Exército, Gene-
ral Dilermando Monteiro, e
o chefe do Departamento
do Material Bélico do Exér-
cito, General Arnaldo Luiz
Calderari, haviam acabado
de chegar num vôo de car-
reira, logo correram para o
automóvel e. saíram em alta
velocidade, em direção ao
aeroporto civil. Lá, ainda
em grupo, aguardaram a
chegada, mais tarde, dos
Comandantes do I e IV¦ Exércitos, deixando suas ar-
mas maiores — um fuzil e
uma metralhadora — no
interior do carro. Não che-
garam a falar com nenhum
dos dois Generais ou seus
ajudantes. Depois desapare-
ceram sem revelar o ver-
dadeiro sentido da missão
que realizavam.

O Comando da Base Aé-
rea não permitiu que jorna-listas permanecessem on-
tem naquela, árp.a militar
enquanto perdurava a hlpó-
tese do desembarque, ali,
das autoridades do Exército
convocadas para a cerimô-
nia da posse do General
Belfort Bethlem no cargo
de Ministro de Estado.
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Andreazza não comenta demissão, e diz que Mediei está ocupado

Mediei dispensou passeio
acompanhar os fatospara

O ex-Presidente Garrastazu Mediei
e o Ministro dos Transporte do seu Go-
verno, Coronel Mário David Andreazza.
que se reuniram por mais de uma ho-
ra, na tarde de ontem, se recusaram a
fazer qualquer comentário sobre a de-
missão do General Sylvio Frota do Mi-
nistério do Exército.

O General Mediei permaneceu du-
rante todo o dia em seu apartamento
na Rua Júlio de Castilhos, em Copacaba-
na, e dispensou até mesmo seu passeiomatinal diário pela praia, para ficar
reunido todo o tempo com seu secre-
tário particular, Coronel Ivo Pachali,
acompanhando os acontecimentos.

Discrição
No terceiro andar do prédio n.° 63

da Rua Júlio de Castilhos, no Posto Seis,
onde reside o General Mediei desde quedeixou a Chefia do Governo, as janelas
permaneceram fechadas e as cortinas
cerradas durante todo o dia. Três segu-
ranças permaneceram de plantão à por-
ta do prédio só permitindo o acesso ao
apartamento de conhecidos do General."O Presidente não costuma dar en-
trevistas, e ainda mais hoje que a poli-tica está quente", respondeu ao repórter

um de seus seguranças, mostrando-se
informado sobre, a demissão do General
Sylvio Frota, "Hoje o General está mui-
to ocupado, reunido com seu secretário",
esclareceu.

A única visita que o General Mediei
recebeu na parte da tarde foi a do ex-
Ministro dos Transportes, Mano André-
azza, que chegou num Chevrolet Como-
doro prateado, com teto de vinil, condu-
zido por seu motorista, e acompanhado
de um agente de segurança.

O Coronel Andreazza chegou às 14h
45m e subiu ao apartamento do ex-Pre-
sidente. "Não há nada a dizer. Venho
apenas visitar um velho amigo, como
faço todas as semanas", de camisa es-
porte verde, e bastante sério o ex-Minis-
trou voltou à rua às 15h55m, recusando-
se novamente a fazer qualquer declara-
ção e encaminhando-se diretamente pa-ra seu carro que estava estacionado na
calçada, em frente ao prédio onde mora
o General."Pode me fazer qualquer pergunta",avisou, "mas eu me reservo o direito de
não responder a nenhuma", e entrou de-
pressa no automóvel, acompanhado do
agente de segurança e outro senhor mo-
reno que os seguranças do ex-Presiden-
te disseram ser- um amigo do ex-Presi-
dente.

Tranqüilidade na Vila Militar
A exoneração do Ministro do Exér-

cito, General Sylvio Frota, não causou
ontem à tarde nenhuma movimentação
especial nos quartéis da Vila Militar:
quem passasse pela Avenida Duque de
Caxias, veria soldados jogando futebol,
turmas capinando jardins e cavalos sen-
do treinados.

Durante toda a tarde, o movimento
de pessoas e carros foi pequeno e, apesar
dos quartéis, poucas viaturas militares
circularam. Nos quartéis do Batalhão
Sampaio, no 31? Grupo de Artilharia de
Costa e no 25.° Batalhão de Logística, os
soldados tinham instrução normal: jo-
gavam futebol nos campos, corriam ou
permaneciam conversando em grupos —
todos de calção e camiseta.

Em outros quartéis, quase não havia
movimento — pelo menos que fosse visto
por queni passasse pela Avenida Duque
de Caxias. Os soldados montavam guar-da normalmente, em grupos de quatroou cinco, e muitos estabelecimentos es-
tavam com suas portas principais fecha-
das por volta das 16h.

Esse pouco movimento foi explicado
também pelo motivo de, ontem — como
todas as quartas-feiras — não haver ex-
pediente à tarde.

No Ministério
i

No Ministério do Exército havia uma
ordem especial válida apenas para o dia
de ontem: jornalistas não podiam en-
trar no prédio nem para ir à sala de im-
prensa no 9.° andar, que, segundo sen-tinelas, não tinha ninguém e estava fe-
chada, "porque hoje não tem expediente
à tarde".

Totalmente alheios ao que sucedera
ao Comandante máximo no Exército, sol-
dados do Forte de São João sentavam-
se debaixo das árvores em frente ao pré-
dio da Escola Superior de Guerra — ai-
guns até namoravam — aproveitando a
tarde ensolarada da quarta-feira ociosa.

Além deles, nenhum militar, de qual-
quer patente, podia ser visto ontem à
tarde no Forte de São João. Na praia
local, um casal jogava frescobol, assls-
tidos por uma criança de três anos. Na
praça de esportes, um jovem treinava
salto com vara, três faziam arremesso de
peso, e outro, mais esforçado, ultrapas-
sava os obstáculos do pentatlo militar.

Barulhentas, colegiais pulavam corda,
próximo ao campo de esporte, e- menl-
nos com idade média aproximada de 11
anos jogavam futebol de salão. No Forte
de São João, a entrada era livre e nem
sequer se exigia a apresentação de do-
cumentos.

No Forte de Copacabana, no entan-
to, soldados marchavam, oficiais conver-
savam em grupos, c a entrada não era
permitida, a não ser com permissão in-
terna. No 1.° Batalhão de Guardas, um
soldado não sabia o motivo pelo qual a
tropa recebera a ordem de permanecer

de prontidão. E nem se interessava em
sabê-lo.

Marinha e Aeronáutica
No prédio do Ministério da Marinha

não havia nenhum esquema para evitar
entrada de jornalistas. Ao contrário, um
Capitão-de-Fragata até prontificou-se a
levar o repórter ao elevador privativodos oficiais, já que os outros pareciamdefeituosos.

No Ministério, militares e civis tra-
balhavam rotineiramente, sem, apáren-
temente, demonstrar qualquer interesse
com o momento nacional.

No Ministério da Aeronáutica o Co-
ronel Silvio, encarregado do setor de
imprensa, não sabia nada, na área de
seu Ministério, a respeito da exoneração
do Ministro do Exército.

A entrevista marcada para ontem
com o Comandante do 3.° Cornar, paraanunciar as programações da Semana
da Asa, não durou mais de cinco miriu-
tos. O Comandante, Major-Brigadeiro
Paulo de Abreu Coutinho, retirou-se ra-
pidamente da reunião alegando que es-
tava "aguardando certas comunicações".
Muito evasivo e apressado, o Comandan-
te do 3.° Cornar disse que a situação "es-
tá boa, normal".

Clube Militar
Informado da presença da impren-

sa na ante-sala, o General Bressani,
presidente do Clube Militar escreveu um
bilhete dizendo apenas que "O Clube Mi-
litar é uma sociedade civil com sócios
militares. Os seus Estatutos não admi-
tem reuniões de caráter político."O Clube Naval, na esquina das Ave-
nidas Rio Branco e Almirante Barroso,
que já foi ponto de encontro de oficiais
da Marinha e onde se debatiam assun-
tos políticos, estava praticamente va-
zio na tarde de ontem. Os poucos ofi-
ciais, reformados, que lá se encontra-
vam, distraíam-se com jornais do dia ou
revistas, sentados dispersamente pelostrês salões do segundo andar.

O Brigadeiro Francisco Bachá, pre-sidente do Clube da Aeronáutica, decla-
rou que "não cabem palpites sobre uma
decisão Presidencial", e acrescentou que
está dentro das atribuições do Presiden-
te da-República demitir um Ministro:"Nãose deve comentar o assunto, e nem
se pode".

Um grupo de oficiais reuniu-se, on-
tem, nas dependências do Clube da Ae-
ronáutica, mas para tratar de assuntos
administrativos. O Brigadeiro Vinhais,
que preside o Conselho Fiscal, nem sabia
da demissão do Ministro do Exército.

Sem prontidão
O secretário estadual de Governo,

Comandante Carlos Baltazar da Silvei-
ra, negou que o Governador Faria Lima
tenha recebido, ontem, ordens de Bra-
silia para colocar de prontidão a Policia
Militar, em virtude da demissão do Mi-
nistro do Exército, General Sylvio Frota.

Rotina do Planalto
é alterada na
área da segurança

Brasília — A demissão doMinistro do Exército. Gene-
ral Sylvio Frota, provocoualgumas alterações na roti-
na do sistema de segurança
do Palácio do Planalto. Poli-
ciais à paisana, com equipa-
mentos de rádio estavam
atentos a qualquer movi-
mentação nas imediações
do Palácio. No inicio da tar-
de, alguns jornalistas foram
revistados e a movimtn-
tação pelos corredores foi
restringida.

Os funcionários da Prosl-
dência também se mostra-
ram mais zelosos da suas
responsabilidades e pediam
a todos, na entrada, que se
identificassem. Os jornalis-
tas, após mostrarem suas
credenciais, eram liberado.?
mas a movimentação no
terceiro andar do Palácio
onde está o gabinete do Ge-
neral Ernesto Geisel, era
controlada.

TURISTAS

Por ser feriado religioso
em Brasília, houve a gran-
de afluência de turistas no
pátio em frente ao Superior
Tribunal Federal, completa-
mente alheios à movimen-
tação no Palácio do Planai-
to. A medida que se aproxi-
mava a hora da solenidade
de posse do novo Ministro
do Exército cresceu movi-
mento com a chegada das
autoridades convidadas em
seus carros oficiais.

Alguns populares, que se

divertiam tirando fotógrá-fias de seus parentes, solici-tados a emitir sua opinião
sobre a queda do Ministro
rio Exercito e as duas impli-
c aç õ e s, disseram íímplès-mente: "Nós não temos ne-nhuma opinião a respeitode assuntos deita naturezamesmo porque não sabiá-mos da demissão do Gene-
ral Sylvio Frota".

Alguns runclonárlcs daPresidência da Repúbr.r-a
por terem perdido um diade descanso e serem obriga-
dos a permanecerem d e
plantão durante todo o dia"sem muito o que fazer", es-
tavam contrariados. U mfuncionário, vencido pelacuriosidade em virtude da
grande movimentação n oPalácio num dia de feriado
acabou se acercando de ai-
guns repórteres para saber
os motivos de toda aquela
efervescência, e, ao tomar
conhecimento do fato, dis-
se: "Mas não é possível, co-
mo o Ministro do Exército
mudou de posição assim de
uma hora para outra?".

Mas, na verdade, poucacoisa de importante além
destes fatos episódicos podtser notada no dia-a-dia pa-laciano. Até mesmo h possido General Bethlem, poucoconcorrida, com a auséncic
de cinco Ministros ae Esta-
do, os da Fazenda, lnriiis-
tria e do Comércio, Interic:
Previdência Social e Mina?
e Energia, foi formal e au
terá.

Decisão de Geisel foi
tomada na terça-feira

Brasília — A decisão de
demitir o General Sylvio
Frota do Ministério d o
Exército estava, tomada pe-
Io menos desfie terça-feira,
quando o General Fernando
Belfort Bethlem foi cha-
mado pelo Presidente Gel-
sei à Brasília. No mesmo
dia, no final do expediente,
funcionários do Palácio do
Planalto receberam ordens
para comparecer ao traba-
lho no dia seguinte, apesar
de ser feriado em Brasília.

A escolha do feriado para
anunciar a decisão parece
ter sido habilmente orienta-
da de modo a evitar possi-
veis reações emocionais. O
feriado, por si só, esvaziou
o prédio do QG do Exército,
no setor militar urbano, im-
pedindo a habitual concen-
tração de oficiais,

TRÊS AUSENTES

Além disso, estavam au-
sentes de Brasília, três dos
cinco integrantes do Alto
Comando do Exército, que
têm assento permanente na
Capital: os Generais Frltz
de Azevedo Manso, chefe do
Estado-Maior do Exército,
em viagem ao Piauí; Ariel
Pacca da Fonseca, chefe do
Departamento de Ensino e
Pesquisa, no Sul do país, e
Arnaldo Calderari, chefe do
Departamento de Material
Bélico, que só ontem voltou
de São Paulo. Em Brasília,
permaneciam apenas os Ge-
n e r a í s Venitius Nazareth
Notare, chefe do Departa-
mento de Engenharia e Co-
municações, e Tácito Teó-
philo Gaspar de Oliveira,
chefe do Departamento Ge-
ral de Serviços.

Não que se esperassem
reações de força, mas o cli-
ma emocional naturalmen-
te criado pelo afastamento
do Ministro seria propício
a incidentes. De qualquer
forma, por prevenção, o Ge-
neral Roberto França Do-
mingues, comandante d e
Brigada de Infantaria Mo-
torizada, a tropa operacio-
nalniente mais forte da Ca.
pitai, deslocou parte de seus
efetivos para o Palácio do
Planalto,

O General França Domin-
gues, como Comandante da
B r igada, controla direta-
menite a tropa-chave da Ca-
pitai Federal. O General
Domingues é considerado
um incondicional amigo do
Presidente Geisel, até por
ser casado com uma filha
do ex-Ministro Orlando Gei-
sei, irmão 'do Presidente da
República.

Clúvis Ro.ssi
O General Sylvio Frota e

seus auxiliares parecem ter
sido surpreendidos pela de-
cisão presidencial, tanto
que alguns dos oficiais mais
próximos dó ex-Ministro es-
tavam em casa, preparan-
do-se para aproveitar o fe-
riado, quando foram convo-
cados às pressas para uma
reunião no QG, tão logo se
consumou a demissão.

Ao chegar ao QG, o Gene.
ral Frota deu ordens ao Co-
ronel Vasconcelos, seu chefe
de Relações Públicas, para
que distribuísse a sua nota
à imprensa, informando-o,
simultaneamente, que ela
já estava sendo transmitida
aos quartéis de todo o pais
Em seguida, convocou a
reunião com todos os seus
auxiliares.

A Informação de que te-
ria sido convocada igual-
mente uma reunião do Al-
to Comando do Exército
não pode ser confirmada
oficialmente, mas, se convo-
cação houve, a Presidência
da República agiu rapHla-
mente para tornar impossi-
vel a sua concretização. Ofi-
ciais dos Gabinetes do Pala-
cio do Planalto foram deslo-
cados para o aeroporto, pa-
ra receber os Oficiais-Ge-
nerais que viriam dos Esta-
dos e encaiminhá-los direta-
mente ao Palácio, evitan-
do-se que eles se dirigissem
ao QG onde se encontrava
o General Frota.

A movimentação na área
d0 Ministério do Exército,
pela manhã, dava-se em
dois planos distintos: ao
QG, afastado do centro
chegavam continuamente
oficiais apressados, que su-
biam para o andar do Gabi-
nete do Minisitro, enquanto
a imprensa era mantida no
saguão, a principio, até ser
confinada a distancia da
entrada principal do prédio.
No Ministério do Exército,
na Esplanada dos Ministé-
rios, movimentava-se o ser-
viço de Relações Públicas
para dar difusão à nota do
General Sylvio Frota. E, lá,
ficava patente que a de-
cisão presidencial sua-preen.
dera inteiramente os ofi-
ciais: um deles apresentou-
se aos repórteres de shorl
e camisa amarela, pedindo
desculpas pelos trajes e
apressan^o-se a atender ao
telefonema de uma agência
internacional, em bu.sca de
confirmação da saida do
General Frota.
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Grupo pró-Frota recebe com
surpresa notícia da demissão

Aparacida/SP

Brasilia — A surpresa, quase espan-
to, marcou a reação do chamado "gru-
po pró-Frota" da Câmara, diante da ln-
formação que começou a circular na ma-
nhã de ontem, dando conta da exonera-
ção do Ministro do Exército. Por volta
das 12h30m, à beira da piscina do Clu-
be do Congresso, o vlce-lider do MDB,
Deputado Álvaro Dias (PR), comentou
com os Deputados arenistas Daso Coim-
bra (RJ) — um dos coordenadores do"grupo pró-Frota" — Paulino Cícero
(MG) e com o emedebista Carlos Cotta
(MG), que havia ouvido rumores da de-
missão do General Sylvio Frota.

Ninguém confirmou, anas o Sr Daso
Coimbra observou que "há vários dias
parlamentares que defendem a cândida-
tura Figueiredo andam espalhando esse
boato". Pouco antes disso o Deputado
Sinval Boaventura MG), apontado como
principal coordenador do grupo pró-
Frota, participava de uma "mesa-redon-
da no Jornal ãe Brasilia, quando soube
da noticia e também não acreditou.
Depois da confirmação oficial, o repre-
sentante mineiro observou: "A sanfona
parou".

Político realista, o Sr Sinval Boa-
ventura disse ter aprendido, de longa
data, que não se deve discutir "fato con-
sumado"."O Presidente Geisel pode nomear c
pode demitir Ministros de Estado. A
competência é dele, como Chefe do Go-
verno. O General Geisel é dono do car-
go e não discuto se o Ato foi certo ou
errado", disse.

E o grupo pró-Frota vai con-
tlnuar ou vai desistir? Perguntou-se.

Vamos esperar o desdobramento
dos fatos. Vamos ver, com o tempo, a
repercussão desse fato, respondeu Sin-
vai Boaventura.

E a candidatura Sylvio Frota?
Pela nota oficial da Direção Na-

cional da Arena — uma nota inteligente
por sinal — o processo sucessório só de-
ve ser Iniciado em janeiro. Foi o que
disse também o General Hugo de Abreu.
O Governo e o Partido condenam o de-
bate, mas acho que isso não impede que
um parlamentar manifeste sua prefe-
rência.

Outro "coordenador" do grupo, o
Deputado Siqueira Campos (GO) disse
que o movimento sempre existirá "em
torno no nosso insigne chefe militar, o
General Sylvio Frota".

Na realidade, o recém-surgido "gru-
po pró-Frota" não esperava pelo desfe-
cho da manhã de ontem. O grupo apare-
ceu mais ou menos discretamente, con-
versando sobre assuntos legislativos e
políticos, surgindo daí posições afina-
das em torno da candidatura Frota. Ho-
je, segundo seus porta-vozes, os depu-
tados integrados nesse movimento so-
mam mais de 60. Há um chamado "gru-
po básico", de 11 Deputados: Sinval
Boaventura, Siqueira Campos, Alexan-
dre Machado, Francisco Rollemberg, Da-
so Coimbra, Carlos Alberto, Teotônio
Neto, Jorge Arbage, Hélio Campos, Vas-
co Neto e Marcelo Linhares.

Esses deputados é que coordenavam
a movimentação politico-partidária pró-
Silvio Frota. Foi por sugestão • deles é
que aconteceram os discursos de "pinga-
fogo" na Câmara, defendendo a candi-
datura Silvio Frota. Até agora falaram
os Deputados Siqueira Campos, Alexan-
dre Machado, Silvio Venturolli, Carlos
Alberto de Oliveira, Daso Coimbra e
Francisco Rollemberg. Para esta sema-
na estavam previstos mais dois pronun-

Flamarion Mossri

clamentos — Ivair Garcia e Jorge Ar-
bage. Mas agora ninguém sabe infor-
mar se falarão ou não.

Até recentemente o grupo agia dis-
cretamente e a senha entre eles era a
seguinte: "O Vasco está crescendo".

(O General Sylvio Frota é vascaino).
Houve pelo menos três grandes reu-

niõcs, nas casas dos Srs Siqueira Cam-
pos, Sinval Boaventura e Alexandre
Machado. Alguns protestavam, dizendo
que o gaúcho Alexandre Machado "fala
multo alto e na quadra só moram depu-
tados. A quadra é a SQS 302, onde a
Câmara possui vários blocos reslden-
ciais. Passaram a reunir, também, em
dependências da Câmara, mas còm um
número reduzido de participantes. Hou-
ve um jantar com mais de 20 depu-
tados, há 15 dias, numa churrascaria à
beira do lago de Brasilia, quando ficou
decidida a ofensiva pró-Frota da tribu-
na.

Dias depois, apareceu em Brasilia o
ex-Chefe da Casa Militar do Presidente
Costa e Silva, General Jaime Portella,
que passou a manter contatos com vá-
rios elementos do grupo. Embora o Ge-
neral tenha declarado no Rio que viera
a Brasília ver amigos e os netos, na ver-
dade ele manteve encontros com parla-
mentares favoráveis a Frota. Informan-
do-se que o intermediário foi o Coronel
Adacto. As reuniões foram realizadas
num apartamento da SQS 107.

A tônica dos pronunciamentos era a
de -identificar o General Sylvio Frota
como possuidor de melhores condições
para assegurar a continuação dos prin-
cipios revolucionários. Como disse o Sr
Siqueira Campos, o então Ministro do
Exército era "a garantia da continuida-
de administrativa e revolucionária e não
representava o continuismo".

Na sexta-feira passada, surpreen-
dendo a todos, o vice-lider Marcelo Li-
nhares apareceu no comitê de impten-
sa da Câmara e disse a um jornalista:"Precisamos conversar". Sentou-se e
praticamente ditou suas declarações,
que até agora continuam a repercutir.
O vice-lider disse, taxativamente, ter si-
do informado que a cúpula arenista es-
taria engajada num movimento, cuja
finalidade era a de minimizar o Alto
Comando das Forças Armadas, ou do
sistema, para que não tenha poder deci-
sório na sucessão presidencial."Diante disso surgiu a rebeldia da
bancada contra a cúpula, para que ela
não venha a atingir os seus objetivos".

A atitude do Sr Marcelo Linhares
deixou o Congresso preocupado, dizen- .
do-se, pelos corredores, que o vice-lider
havia sido um porta-voz de chefes mi-
litares mais ligados ao General Frota. O
lider José Bonifácio resolveu, como é do
seu feitio, culpar a imprensa c segunda-
feira, com a presença de oito dos seus
15 vice-lideres, ele promoveu uma reu-
nlão reservada, na biblioteca da Cama-
ra, para estudar o caso. No final, avi-
sando que os ausentes foram consulta-
des pelo telefone, o lider distribuiu no-
ta, afirmando que o propósito da ban-
cada majoritária era o de aguardar a
palavra do Presidente Geisel na condu-
ção do processo sucessório. Terça-feira
o Sr Francelino Pereira reuniu a Comis-
são Executiva Nacional, pelo mesmo
motivo. Sua nota avançou um pouco
mais, e mesmo assim foi considerada"insôssa, Inodora e incolor" pelo grupo
pró-Frota e de cunho pessedista para
um vice-lider.

Nobre pede silêncio do MDB
para exame amplo dos fatos

O líder do MDB na Câmara, Depu-
tado Freitas Nobre, recomendou, ontem,
à sua bancada para não se manifestar
sobre a demissão do General Sylvio Fro-
ta do Ministério do Exército até que o
Partido, oficialmente, através da sua
Comissão Executiva Nacional, promova .
um amplo exame dos acontecimentos.

Sugeriu uma reunião extraordinária
da Comissão Executiva do MDB para ho-
je à tarde, sob a alegação de que o epl-
sódio.deve ser analisado com pleno co-
nhecimento de "sua profundidade e dos
seus desdobramentos". Em Brasília, o Sr
Freitas Nobre fez declarações por escrito
sobre a demissão do Ministro do Exerci-
to, para afirmar que "o MDB detectou a
crise e procurou para ela o caminho da
conciliação nacional através da Consti-
tuinte".

Sensibilidade
O Sr Freitas Nobre salientou, ainda,

que "a unanimidade partidária em torno
da Constituinte foi reveladora da sen-
sibilidade da Oposição, na tentativa pa-triótica de assistir o reprocessamento de-
mocrático sem os riscos da distorção fa-
dical"."Os dois documentos" — concluiu,
referindo-se às notas do Governo e do
ex-Ministro — "merecem ser meditados
porque possibilitam uma interpretação
das fases do processo indlcatório paraPresidente da República. Revelam-aspec-
tos até agora desconhecidos, porém obri-
gam, por parte da Oposição, que não par- 

'
, ticlpou da crise e para ela não contribuiu,

uma atitude de expectativa".
No Senado, o líder da bancada opo-

sicionista, Sr Franco Montoro, embora
ressalvando que se tratava de uma im-' 
pressão inicial, disse que a exoneração
do Ministro do Exército "é, inegavelmen-
te, grave e lamentável". Relacionou-a
com a sucessão presidencial e continuou: ."Num regime democrático tais pro-
blemas não existiriam. O episódio mostra
o erro do processo aleitoral do atual re-
gime. Agora todos devem esperar da
parte do Governo esclarecimentos sobre
as afirmações do General Sylvio Frota.

Para o secretário-geral do MDB,
Deputado Thales Ramalho, a Oposição
tem pouco a comentar sobre o afasta-
mento do Ministro do Exército: "Não é
problema do MDB. O ato é prerrogativa

do Presidente da República que pode no-
mear e substituir Ministros".

O presidente do MDB gaúcho, Depu-
tado Pedro Simon, em pronunciamento
da tribuna da Assembléia Legislativa do
Rio Grande do Sul, manifestou-se sur-
preso com a demissão do Ministro do
Exército, antes de afirmar que esta não
é "a' fórmula ideal para se escolher o
futuro dirigente deste pais".

Acrescentou, no entanto, que não via
razões para o General Sylvio Frota dei-
xar de ser candidato à Presidência da
República, "porque penso que ele assim
se apresentava por suas qualidades, por
sua capacidade e não pelo cargo que de-
sempenhava". O presidente do MDB gaú-
cho, em seu discurso, lembrou que era
importante descobrir o siginificado da
atitude do Presidente da República.

Agravamento
Em Minas, o líder da bancada do

MDB na Assembléia Legislativa, Sr Ge-
nésio Bernardino, e o Deputado Dalton
Canabrava, admitiram que a demissão
do General Sylvio Frota "veio agravar o
impasse institucional do pais". Afirma-
maram, ainda, que "somente o retorno
do Brasil à normalidade constitucional
evitará estas crises periódicas"."Quando a nação enfrenta um
grande impasse" — disse o Deputado Ge-
nésio Bernardino — "com crises cícli-
cas, só através da convocação de uma
Assembléia Constituinte é que podere-
mos chegar ao caminho da normalização
constitucional. Os acontecimentos que
comovem o pais como a tentativa de
processo contra, o Deputado Ulisses Gui-
marães e agora a demissão do General
Frota são fatos que comprovam as
idéias do MDB".

Impressão
O Deputado Frota Aguiar (MDB), da

tribuna da Assembléia do Estado do Rio.
atribuiu a demissão do Ministro do
Exército "a um processo de crises fabri-
cadas pela Arena". Manifestou, ainda, a
impressão de que o episódio "não afãs-
tou, apenas, o General Sylvio Frota da
corrida sucessória, mas também o Chefe
do SNI, General Joãsj Baptista Figuei-
redo".
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O Sr Magalhães Pinto encontrou- se com o Cardeal Carmelo Mota

Magalhães lamenta saída è
diz que assunto é de Geisel

São Paulo — "Lamento muito a saida
do Ministro Sylvio Frota porque ele é
meu amigo, embora tenhamos poucos
contatos ultimamente, a não ser quando
nos encontramos em reuniões em Brasi-
lia. Esse assunto é da exclusiva respon-
sabilidade do Presidente da República"
— afirmou o Senador Magalhães Pinto,
ontem, em entrevista concedida às 19h
no hall do Caesar Park Hotel, onde está
hospedado.

O Senador, que chegava de uma reu-
nião com o Cardeal Paulo Evaristo Arns
e acabara de encontrar-se com o Prefeito
da Capital, Sr Olavo Setúbal, informou
que havia recebido a nota do ex-Minis-
tro Sylvio Frota e a do Presidente Gel-
sei, mas que ainda "não tive tempo paraler com calma e analisar. O Ministro
Frota é um homem competente e deveter examinado todas as conseqüências de
seus atos".

Perguntando se era previsível o
afastamento do Ministro do Exército, o
Senador Magalhães Pinto fez apenas um
gesto afirmativo com a cabeça, e disse"não sei prever mudanças políticas. Só
sei que sou um candidato que está pro-curando o apoio popular para que o Pre-
sidente Geisel, na hora de examinar o
meu nome, tenha todos os elementos em
mãos".

—- Senador, essa mudança pode alte-
rar seus planos e sua programação?

— Os meus planos de viagem podemser alterados episodicamente. Mas o
meu plano geral de ação não será altera-
do.

O Senador informou ainda que não
sabe para onde deve viajar hoje, se pa-
ra Santa Catarina, Rio de Janeiro ou
Brasilia. "Primeiro preciso dar uns tele-
fonemas. Depois decidirei para onde vou".

Participação de Linhares e
Portela precipitam decisão

Brasília — O súbito envolvimento do
General Jayme Portela numa missão ar-
ticuladora em favor da candidatura do
General Sylvio Frota e a declaração do
Deputado Marcelo Linhares, considerada"uma intriga diabólica destinada a divi-
dir o Alto-Comando e o Presidente da
República", constituíram a gota dágua
da decisão do Presidente Geisel de demi-
tir o General Sylvio Frota.

O Palácio do Planalto passou a
acompanhar atentamente a ação em fa-
vor da candidatura do ex-Ministro do
Exército há um mês, registrando, com
apreensões, o envolvimento do General
Jayme Portela de Mello, Chefe da Casa
Militar do Governo Costa e Silva, numa
missão política junto a militares da re-
serva e politicos, com o objetivo declara-
do de tornar fato consumado a cândida-
tura do General Sylvio Frota.

A missão
Há cerca de 20 dias, o General Jay-

me Portela de Mello foi convidado poramigos que se achavam ao lado do Ge-
neral Sylvio Frota para exercer uma mis-
são articuladora cujo objetivo era inten-
siflear os contatos e entendimentos na
área civil e militar em favor do ex-Mi-
nistro do Exército.

No dia 3 de outubro, como faz todos
os anos, o General Jayme Portela orga-
nizou uma cerimônia fúnebre no túmulo
do Marechal Costa e Silva, que, se vivo
fosse, estaria completando 73 anos de
idade. No dia seguinte ao ato de home-
nagem a seu antigo chefe, isto é, no dia
4 de outubro, o General Portela chegava
a Brasilia, hospedando-se no apartamen-
to de seu filho.

Nesse mesmo dia, o General Portela
fez uma reunião em apartamento aluga-
do na SQS 107, à qual estiveram presen-tes vários Deputados da Arena, entre os
quais os Srs Sinval Boaventura, Siqueira
Campos, Jorge Arbage, Alexandre Ma-
chado, Vasco Neto, Carlos Alberto de
Oliveira e Teotônio Neto, entre outros.

Naquele encontro ficou estabelecido
que os deputados arenistas vinculados
ao esquema do General Sylvio Frota se
revezariam na tribuna da Câmara dos
Deputados, em sucessivos pronuncia-
mentos, para ajudar a manter viva a
candidatura do ex-Ministro do Exército.
Ao mesmo tempo, essa ação serviria
para dar base a outros pronunciamentos
Importantes de chefes militares na re-
serva, os quais estavam sendo articula-
dos.

Na reunião da bancada da Arena,
no dia seguinte, cumpriu-se à risca
aquilo que fora traçado, falando 12 dos
13 oradores uma "linguagem revoluclo-
nária", isto é, de críticas abertas ao
Governo — por marginalizar a Arena do
centro de decisões — e aos dirigentes do
Partido e do Congresso, Inclusive ao diá
logo do Senador Petrònio 'Portela.

Para surpresa dos que assitiam à
reunião da bancada do dia 5 do corren-
te, os deputados acusaram o diálogo pro-movido pelo Senador Petrònio Portela,
com autorização expressa do Presidente
Ernesto Geisel, comparando-o a um ca-
valo de Tróia destinado a atrair todos
os adversários da Revolução. Esta ima-
gem foi empregada duas vezes peloDeputado paulista Sérgio Cardoso de Al-
meida (SP).

Paralelamente a essa rebelião da
bancada da Arena, que não poupou de

. críticas nem o Governo, sucediam-se os
discursos na tribuna da Câmara dos
Deputados. Ao mesmo üempo, depois de
contactos nessa área, o Deputado Mar-
ceio Linhares distribuía uma declaração
escrita à imprensa, acusando a cúpula

Tarcísio Hollanda
da Arena de minimizar o Alto Comando
das Forças Armadas na tentativa de
marginalizá-lo do processo da sucessão
presidencial.

Nesse melo tempo, vários amigos do
Presidente da República haviam-no
alertado para os riscos que o Governo
corria ao permitir a permanência de
um Ministro do Exército, cujo compor-
tamento se tornava hostil ao Presiden-
te da República. Entre esses conselhei-
ros, estava o seu próprio irmão, General
Orlando Geisel, que assistia à evolução
dos acontecimentos com preocupação. A
decisão do Presidente levou, assim, tem-
po para amadurecer — pelo menos 30
dias.

Os amigos do Presidente encaravam
com preocupação a movimentação de
alguns dos homens mais próximos do
ex-Ministro do Exército junto às áreas
políticas. Nos últimos dois meses, pelo
menos, graças a esses conselheiros de
seu gabinete, o General Sylvio Frota
vinha tendo uma atuação autônoma, in-
teiramente à parte, à revelia do Presi-
dente da República.

Produziram-se alguns atritos entre
o Presidente da República e o Ministro
do Exército. No último deles, segundo
seus próprios amigos, o General Sylvio
Frota deixou o Palácio do Planalto con-
vencido de que seria exonerado. Esse en-
contro se realizou poucos dias antes do
Dia do Soldado, 25 de agosto, o dia do
Patrono do Exército, o Duque de Caxias.

O Presidente da República pediraao General Sylvio Frota para ler a Or-
dem do Dia que. na qualidade de Che-
fe do Exército, baixaria naquele dia,
para ser lida em todas as unidadas das
forças de terra do pais. O General Syl-
vio Frota abespinhou-se, dizendo que o
Presidente. não poderia pôr em dúvida
a sua lealdade, provada e atestada nu-
ma folha de serviços de mais de 40 anos.
No entanto, o texto da Ordem do Dia
foi enviada por Frota à Geisel 24 horas
antes de lida.

Tratava-se, segundo ele, de um dor"
cumento do chefe do Exército para os
seus camaradas. A partir dai, as rela-
ções entre o Presidente e o seu Ministro
se tornaram bastante difíceis, passandoo General Sylvio Frota a exercer uma
ação autônoma naquela Pasta.

A ação do General Jayme Portela, a
sucessão de pronunciamentos da tribu-
na da Câmara em favor da candidatura
do General Sylvio Frota e, por fim, a
agressiva declaração do Deputado Mar-
ceio Linhares, interpretada por porta-vozes do Palácio do Planalto como uma
intriga destinada a jogar os chefes mi-
litares contra o Chefe do Governo,
apressaram a decisão. Segundo autori-zadas fontes militares, o Ministro doExército é o chefe do Exército e o au-xiliar do Presidente da República. A sa-
bedoria do exercicio do cargo consistiria
em atenuar a função de chefe do Exér-
cito, exaltando a função de auxiliar doPresidente da República.

O Presidente da República entendeu
que o General Sylvio Frota assim não
agia, tentando traçar uma politica mi-litar autônoma, à revelia do Chefe doGoverno, alheia à orientação presiden-ciai. Oficiais-generais lembravam, on-
tem, em Brasília que, ao contrário do
General Sylvio Frota, o General Orlando
Geisel, como Ministro do Exército, ja-mais visitava unidades militares, prefe-rindo atuar através de seus comandos,
evitando atitudes ostensivas.

O Presidente da República entende,ainda, que se torna necessário prosse-
guir com a Revolução, mas adotando ou-
tros métodos adequados às conjunturas
interna e externa.

Azevedo Henning, Petrònio
e Crimmins saem apressado»
de cerimônia na Catedral

Brasília — O Ministro da Marinha, Almirante
Geraldo Azevedo Henning; o Presidente do Senado,
Sr Petrònio Portella, e o Embaixador dos Estados
Unidos, Sr John Crimmins, deixaram apressados,
ontem às llh30m, a cerimônia de consagração dos
primeiros sinos de Brasília, na Catedral Metropoli-
tana, quando se espalhava a notícia sobre a exone-
ração do Ministro do Exército, General Sylvio Frota.

O Ministro da Educação, Ney Braga, e o Pre-
sidente da Câmara, Deputado Marco Maciel, padri-nhos de dois dos quatro sinos, só saíram no fim da
solenidade que o Senador Franco Montoro (MDB-SP) qualificou de "uma festa de amor e fraterni-
dade" e durante a qual o Arcebispo D José Newton
exaltou "o gênio criador de Oscar Niemeyer e Jus-
celino Kubitscheck".
COMPARAÇÕES

O Senador Petrònio Por-
tella e o Embaixador tia Es-
panha, José Perez Del íVrco,
chegaram à Praça da Cate-
dral 15 minutos antes do
Inicio da cerimônia, marca-
da para às 10h30m. Forma-
ram um grupo com o Co-
mandante Naval de Brasi-
lia, Vice-Almlrante Fernan-
do Carvalho Chagas, o Se-
nador Benjamim Farah e
o Deputado Otacilio Queiroz
(MDB-PA). A uma pergunta
sobre o processo contra o
Deputado Ulisses Gul-
marães, disse, "o processo
contra o Ulisses e os jorna-
listas contrastam profunda-

monte com esta solenidade.
Aqui é a festa do amor e da
fraternidade: o outro lado
é o resto. Há dois Brasis: eu
prefiro este".

O Senador Petrònio Por-
tella, demonstrava, a prin-
cípio. desconhecer qualquer
assunto relacionado com a
exoneração do Ministro Syl-
vio Frota. Resistiu a inda-
gações sobre politica, ale-
gando que "esta aqui é uma
solenidade religiosa".

Durante a solenidade,
presente à qual esteve uma
multidão de 2 mil pessoas,
o Arcebispo de Brasília, D
José Newton, pediu pela"paz e tranqüilidade de
Brasilia",

Na hora da posse
passa a procissão

Brasília — Pela primeira
vez na história de Brasilia,
o povo foi às ruas em um
dia de crise politica. Tudo,
no entanto, não passou de
uma coincidência: havia
programações para festejar
o Dia da Criança e a Cúria
Metropolitana marcou a
procissão de Nossa Senhora
Aparecida — a Padroeira
de Brasília — para as 16
horas, exatamente o mo-
mento em que o General
Fernando Bethlem tomava
posse no Palácio do Planai-
to, 200 metros além da Ca-
tedral.

A partir das 16 horas, o
eixo momumental — a Es-
planada dos Ministérios —
estava tomada por uma
multidão de mais de 2 mil
pessoas. Todas, Invariável-
mente, estavam alheias ao
clima de tensão que domi-
nava o Palácio. Tranqüila-
mente, as duas filas india-
nas se arrastaram por uma
das viclnais do eixo, desem-
bocaram em frente ao edifi-
cio-sede da Secretaria de
Planejamento e voltaram a.
Catedral em frente ao Ml-
nistério das Minas e Ener-
gia, escoltada apenas por
alguns soldados da Policia
Militar, Batalhão ide Tran-
sito.

I

MOVIMENTO

No Eixo Rodoviário Sul —
o "eixão" que corta ao
meio a Asa Sul, ontem in-
terditado' ao transito — ml-
lhares de crianças passa-
ram o dia passeando e
brincando, numa promoção
do Governo do Distrito Fe-

deral. As 16 horas, no auge
da crise, elas permaneciam
rigorosamente indiferentes
ao clima tenso dos canais
oficiais e apenas comemo-
ravam o seu dia, em melo
a carrocinhas de pipoca,
sorvetes e caldo de cana.

Em Brasília — uma cida-
de tipicamente administra-
tiva — mais uma vez. uma
crise política se desenrolou
cohi dois tipos de congestio-
namento: o dos telefones e
o das redações de jornais.
A cidade amanheceu ontem
com sol aberto e grande
parte da população estava
nos clubes quando se soube
da demissão do Ministro do
Exército. Na piscina tam-
bém estava a maioria dos
assessores dos outros Mlnls-
tros. Começou, então, uma"correria telefônica" para
localizar a todos e conflr-
mar a exoneração do Gene-
ral Sylvio Frota.

Todos os Ministérios cum-
priam ontem o feriado.
Apenas um deles mantl-
nha um plantão de altos
funcionários: o Itamarati.
A razão para isso era du-
pia: iniciava-se ontem um
seminário sobre Politica Ex-
terior da Câmara dos Depu-
tados, além de haver neces-
sldade de manter diplo-
matas de plantão para con-
tato com Embaixadas no
exterior. Os bancos e o
comércio cerraram suas
portas e a cidade vivia um
típico dia de final de sema-
na, com movimento reduzi-
do nas ruas, à exceção do
Eixo Rodoviário e do Eixo
Monumental.

Ministério da Educação e Cultura
- MEC

Programa de Expansão e
Melhoria do Ensino - PREMEN

CONCORRÊNCIA N.° 17/77-ADM/GTC

AVISO
(Transferência de data)

O Programa de Expansão e Melhoria do
Ensino — PREMEN, Órgão do Ministério da
Educação e Cultura, instituído pelo Decreto n.°
70.067, de 26 de janeiro de 1972, com sedo
na Avenida Pasteur n.° 368, na cidade do R!
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, torno
público que, devidamente autorizado pr
Coordenador de sua Comissão de Administn
ção, resolveu transferir a date do recebimrr
to das propostas relativas à Concorrência n '

17/77-ADM/GTC, para a execução de obi
de ampliação e reforma de 8 (oito) Colégk
Agrícolas (2.° Grau), para o dia 10 de noverr
bro de 1977, às 9,00 horas, no mesmo locs'
na sede do PREMEN, na Gerência do Projete
de Construção.

Rio de Janeiro, 11 de outubro de 1977

a.) José Machado Bellas
Secretário-Executivo
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Andrada Serpa vai comandar
interinamente III Exército
até nomeação do substituto

Porto Alegre — O Comandante da 3.a' Região
. Militar, General Antônio Carlos de Andrade Serpa,"desde 

sexta-feira responde pelo Comando do III
Exército em substituição ao General Fernando Bel-
fort Duarte, em férias.

Por ser o General mais antigo da área, deverá
permanecer no posto até a nomeação do novo Co-
mandante titular. Mas, além da norma seguida, o
novo Ministro do Exército tem no posto que antes
ocupava um fiel amigo com quem partilha muita

,-afinidade e confiança.
Carlos Andrada Serpa ma-
nlfestou seu amor & vida
militar e ao Exército, sua
confiança nos ideais revolu-
clonàrlos, sua repulsa aos
regimes totalitários e sua
crença na democracia res-
ponsável.

"Meus jovens estudantes,
é preciso que não esqueçais
jamais: o Exército só vale
o Exército só é fonte de lns-
plraçâo e fonte de decisão
nos destinos do Brasil, en-
quanto permanecer ligado
estreitamente ao povo bra-
silelro. E estes laços espirl-
tuals e morais, do Exército
com o povo, são realizados
através de um conjunto de
Instituições militares, como
o Colégio Militar, o Serviço
Militar, os Batalhões de En-
genharia de Construção,
Serviços de Saúde e Veterl-
nária, Instituto Militar de
Engenharia, que é, como o
da Aeronáutica, escola de
formação daqueles cérebros
que comandarão o Brasil de
amanhã". (Palestra aos alu-
nos do Colégio Militar de
Porto Alegre, em 22 de mar-
ço deste ano).
"É bela (a profissão do
soldado) porque nos ensina
o desprendimento, a renún-
cia, a paciência, a obediên-
cia; porque nos inspira o
espirito de sacrifício; por-
que é a escola da honra e da
lealdade; porque faz de
nós homens. E a fonte de
todas estas virtudes reside
sobretudo no amor à pátria.
E' este sentimento que nos
deve guiar ao trabalho, nos
penosos encargos cotldia-
nos, tornando grande aos
nossos olhos tudo o que
poderia, humanamente, pa-
recer-nos pequeno e mesqui-
nho" (Boletim aos novos re-
crutas da 3a. Região Mill-
tar, em 20 de setembro de
1976).

" EXPECTATIVA

Esse fato já gerou, nos'meios ligados à área mili-
tar, em Porto Alegre, a ex-
^ctatlva de que o General'Andrada Serpa ipoderá ser
promovido a General-de-
Exército, em novembro, e' assumir o comando d o
Exército sulino em caráter
definitivo. Qualidades, tra-

, 
"dição familiar para a vida

.militar, não faltam à esse

.mineiro de Barbacena, filho'- de Coronel do Exército que
fez, dos quatro nomes de' uma prole de sete filhos, to-'dos oficiais do exército bra-
silelro: Além de Antônio
Carlos, o General José Ma-
ria de Andrada Serpa, vice-' chefe do Departamento de
Material Bélico; o Coronel"da reserva Luis Gonzaga de:Àndrada Serpa; e o Tenen-
te Alipio Napoleão de An-
drada Serpa, que morreu
em combate na II Grande
Guerra. *¦ ' Também o General Antô-
nio Carlos participou da II
Guerra como. Capitão da
Força Expedicionária Brasi-'leira, mas sua carreira mill-
tar começou na Escola de
Realengo, onde ingressou
aos 17 anos. Aspirante em
1935, serviu no Rio de Ja-
neiro, Campo Grande e
uruguaiana, como Tenente.
Como Coronel, foi adido ml-:litar na França, em 1964.
Cinco anos depois, foi pro-'movido a General-de-Briga-
da e assumiu o comando da
Artilharia Divisória 2 em
Jundiaí (SP) e, depois, foi
diretor de Remonta no Rio
de Janeiro e diretor do Ser-
viço Militar, no Rio e em'Brasília. Como General de
Divisão, comandou a Dire-
toria de Comunicações do
Exército, antes de assumir
o comando da 3a. Regiãor Militar, no Rio Grande do
Sul, onde adquiriu hábitos

Tàem gaúchos: toma seu chi-
marrão todas as manhãs e
gosta de fumar cigarro de
palha. O General Antônio'Carlos Andrada Serpa, que
tem 61 anos, é casado e pai¦"de quatro filhos.

Em diferentes pronuncia-
mentos que efetuou em so-
lenidades militares e confe-
rências, desde que assumiu
o" comando da III Região
Militar, o General Antônio

"Neste território Imenso,
nesta coesão psicológica ex-
traordinária, não podemos
também esquecer que nisto
tudo, só existe um fator de
união nacional ativo. E este
fator está na disciplina, na
coesão, no respeito à hierar-
quia das suas forças ar-
màdás, para o bem do Bra-
sil" (Conferência para pre-
feitos do Rio Grande do
Sul, em março deste ano).

Ariel Pacca da Fonseca diz
que a exoneração só terá
conseqüências rotineiras

| p Brasília — "É claro que a exoneração de um
| Ministro não é um ato de rotina, mas ela só devera
produzir conseqüências rotineiras, ou seja, um re-
manejamento de cargos". A declaração é do General-
de-Exército Ariel Pacca da Fonseca, Chefe do De-

apartamento de Ensino e Pesquisa e membro do Alto-
Comando do Exército, ao desembarcar, às 20h40m

i de ontem, no aeroporto de Brasília, procedente de
: Curitiba.
:: | O General Ariel Pacca disse ter tomado conhe-

I cimento da exoneração do Ministro Sylvio Frota às
lilh50m em Curitiba, através de um telefonema do
General-de-Divisão Samuel Alves Corrêa, vice-chefe
do DEP. Alegando não ter ainda lido a nota do Ge-

I rieral Frota, o General Ariel Pacca limitou-se a di-
zer que "o novo Ministro já assumiu e nós, conio

i soldados, temos que seguir a orientação dos nossos
chefes. Eu não tenho nada a declarar; quem está
com a palavra são os chefes. Nossa vida e assim

; mesmo, estamos sujeitos a essas coisas".
: MOVIMENTAÇÃO

Vinte minutos antes da
chegada do General Ariel

-Pacca da Fonseca havia'desembarcado o General
.Fritz de Azevedo Manso.
; Chefe do Estado-Maior do
^Exército, que fora do Piauí.

À porta do Gálaxie preto
j chapa AE 9031 que o aguar-
.'dava, o General Fritz Man-
:so conversou um pouco com4os Generais Otávio Costa
I (Chefe do Gabinete do Gen.
•Fritz Manso) e Fio rim'Campeio (Subchefe do
;EME).
í Durante todo o dia, o ae-
roporto de Brasília viveu
momentos de tensão e ex-

ípectativa, com a chegada
\o\x partida de autoridades,
^principalmente os General*
¦integrantes do Alto Coman-
;do ido Exército. Quando che-
;gou, às 20 horas, para em-
abarcar para o Rio, o Gene-
Irai Pinto Rabello, Coman-
;dante do I Exército foi
; assediado pelos repórteres,¦fotógrafos e cinegrafistas
Ide televisão. Apressado, di-
. rigiu-se ao balcão da ponte'aérea dizendo: "Não me
. obriguem a ser indelicado.
Eu não vou prestar nenhu-
ma declaração à Imprensa.
-Por favor, não insistam".

Quase ao mesmo tempo,
o General Dilermando Go-
mes Monteiro, Comandante
do II Exército, embarcava
para São Paulo burlando a
vigilância dos repórteres:
ele dirigiu-se à pista sem
usar o piso superior, de em-
barque, dirigindo-se para o
avião por uma passagem do
piso inferior destinado, aos
passageiros comuns, apenas
para desembarque.
ARIEL PACOA

Curitiba — O General
Ariel Pacca da Fonseca, ao
saber da demissão do Mi-
nistro do Exército confes-
sou-se surpreso com o fato
mas afirmou que era "um •
fato normal na carreira mi-
litar. Ele não acredita que
a demissão afete a unidade
do Exército: "Deus nos livre
que isto possa afetar a uni-
dade militar".

O General Ariel Pacca,
que é chefe do Departa-
mento de Ensino e Pesquisa
do Ministério do Exército,
e m b arcou imediatamente
de volta a Brasília e, no ae-
roporto, informou que- nada
sabia do assunto pois esta-
va fora de Brasília, em via-
gem de inspeção ao Sul do
país, desde o fim da sema-
na passada.

Bethlem integrou
a FEB e chegou a
General em 1966

Natural do Rio de Janeiro, onde nasceu a 6
de Junho de 1914, o General Fernando Belfort Beth-
lem começou sua carreira militar em 1932, sendo
declarado aspirante a oficial em dezembro de 1934.
Como Capitão, tomou parte na campanha da FEB,
na Itália, durante a II Guerra Mundial, pela qual.
chegou a receber a Bronze Star, dos Estados Unidos,
por bravura em ação.

Alcançou o posto de Capitão em abril de 1943,
o de Major em julho de 1951, o de Tenente-Ooro-
nel em setembro de 1954 e o de Coronel em agosto
de 1961. Sua promoção a General-de-Brlgada ocor-
reu em novembro de 1966, a General-de-DlvIsão em
junho de 1971, e a General-de-Exérclto em março
do ano passado, 42 anos após ter sido declarado as-
plrante a oficial.

Calmo, tranqüilo, sempre disposto ao diálogo,
o General Bethlem serviu duas vezes no Rio Gran-
de do Sul, antes de voltar para o Estado como Co-
mandante do III Exército, posto que exerceu até on-
tem. Como Tenente, serviu em Uruguaiana. e como
Coronel, comandou o 91? Regimento de Cavalaria
Independente, de São Gabriel, em 1956. Nesta época,
ali também serviam os então Majores João Baptista
de Figueiredo (atual Ministro-Chefe do SNI) e Gas-
tão Pereira dos Santos (atualmente General R-l,
irmão do Vice-Presldente da República).

Oriundo da Arma de Cavalaria e especialista
em blindados, possui curso de especialização em
Fort Knox (Estados Unidos) e como integrante da
FEB, na II Guerra Mundial, serviu no V Exército
dos Estados Unidos, sob o comando do General
Mark Clark. Além do curso de Cavalaria, o novo
Ministro do Exército possui os de aperfeiçoamento
de Oficiais, Estado-Maior, Motomecanização, su-
perior de Guerra da ESG e o de blindados nos Es-
tados Unidos. Embora carioca, adquiriu o hábito
gaúcho de sorver chimarrão todas as manhãs, an-
tes de seguir para o QG do m Exército. Seu hobby
são os esportes: joga vôlei, pelo menos uma vez
por semana, e torce entusiastlcamente pelo Grê-
mio, no Rio Grande do Sul, Fluminense no Rio, e
Coríntlans em São Paulo.

Casado com Dona Cléa de Medeiros Bethlem,
tem dois filhos e uma filha em cuja casa no Rio de
Janeiro passava uma semana de férias, ao ser cha-
mado a Brasília, o General Fernando Belfort Be-
thlem possui várias condecorações: Ordem do Mé-
rito Naval, Mérito Militar, Mérito Aeronáutico, Or-
dem de Rio Branco, Medalha de Campanha, Meda-
lha Militar, Medalha de Guerra, Medalha do Paci-
ficador, Mérito Santos Dumont, Medalha Marechal
Hermes de aplicação e estudos, Mérito Tamandaré,
Medalha Honorífica do Paraguai, Ordem General
José Maria Cordobax, da Colômbia, e Ordem do Mé-
rito Militar, .no grau de Grã-Cruz.

Na Revolução de 64, teve participação ativa,
quando então comandava a Escola de Material Bé-
lico (ex-Deodoro) que, dispondo de blindados pró-
prios, teve a missão de neutralizar as unidades da
Vila Militar. Comandou a Unidade Militar da Ama-
zônia, assumindo posteriormente a chefia do De-
partamento Geral de Pessoal do Exército, em Bra-
silla, antes de ser nomeado para o Comando do III
Exército.

Já no comando do III Exército, sempre mante-
ve o melhor entendimento com todos os setores da
sociedade, e determinou, antes da campanha de
economia de combustível, lançada pelo Governo,
uma série de medidas: ele mesmo trocou o Gálaxie
oficial do Comando por um Opala de quatro cilin-
dros e deu várias ordens administrativas de con-
trole de combustível, como preferência para trans-
porte ferroviário para movimento do suprimento e
redução, ao mínimo, de comboios rodoviários mili-
tares.

Quando comandou a principal unidade do H
Exército no litoral paulista (o Comando de Artilha-
ria da Costa e Antiaérea Cacae-2, sediado em San-
tos), o General Fernando Belfort Bethlem mante-
ve a ordem na região e fez pronunciamentos res-
saltando sempre os objetivos prioritários da Revo-
lução de 1964.

O atual Ministro do Exército esteve em San-
tos entre maio de 1967 e março de 1969, quando
era General-de-Brigada, o Comando sob sua che-
fia foi depois transformado em Artilharia Divisio-
nária da 2a. Região AD-2. Uma de suas caracte-
risticas de ação em Santos foi o relacionamento
com os meios políticos, empresariais e da Adminis-
tração dos municípios da baixada santista.

Arquive/287-77
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D Cléia Bethlem, entre a filha e os netos, preocupava-se com a farda deixada em Porto Alegre

Família recebe com surpresa a
convocação para o Ministério

"Nós fomos apanhados inteira-
mente de surpresa. O Fernando esta-
va passando cinco dias com os netos e
foi surpreendido hoje (ontem) pela
manhã, com um chamado para ir pa-
ra Brasília imediatamente. Antes de
sair disse que depois me telefonava. Só
depois soube, pela minha cunhada, que
tinha ouvido pelo rádio, a nomeação
para Ministro do Exército".

Dona Cléia, mulher do General
Fernando Belfort Bethlem, ainda não
sabia ao certo o que fazer, ontem no
inicio da tarde. Na casa da'filha, na
Tijuca, cercada pelos netos, ela não
parou de atender telefonemas de ami-
gos que a felicitavam e queriam deta-
lhes que desconhecia. Na surpresa,
uma preocupação: "Oomo ele vai se
arranjar com a farda? A posse vai ser
hoje mesmo (ontem) e ele não trouxe
nenhuma. Talvez mandem uma de
Porto Alegre".

Saudade dos netos
O General Bethlem deixou Porto

Alegre sexta-feira, passando a noite
de sexta para sábado em São Paulo
na casa de seu filho mais velho, Al-
cides. Sábado veio para o Rio, fican-
do no apartamento da filha, Maria
Regina Monteiro, na Rua Andrade
Neves, na Tijuca. No Rio, o novo Ml-
nistro do Exército tem seis netos «
pretendia ficar com eles até hoje pe-
Ia manhã quando deveria retornar a
Porto Alegre e reassumir o comando
do III Exército.

Na casa de Maria Regina o am-
biente era de excitação ontem. Como
fazia todas as manhãs o General açor-
dou muito cedo e preparava-se para

visitar seu amigo, o General Elisio
Coutinho, com quem almoçaria. Às 8h
30m a campainha tocou e um coronel
trouxe o recado de que deveria partir
para Brasília. Segundo Dona Cléia "ele
arrumou umas coisas, avisou o Elisio
de que não iria e saiu mais ou menos
às 9h30m dizendo que depois me liga-
va para dizer o que era".

Dona Cléia já estava na casa do
General Elisio, quando — às 13h —
recebeu um telefonema de sua cunha-
da, Margarida, que lhe informou ter
ouvido no rádio a notícia da nomea-
ção de seu marido para o Ministério."Bom, agora eu vou esperar para ver
o que vamos resolver, eu não sei se
ele volta amanhã (hoje) para Porto
Alegre, mas é preciso providenciar a
mudança. Nossas passagens estavam
marcadas para as 10 horas".

Oeste Muito Louco
"Nossa vinda ao Rio foi exclusi-

vãmente de caráter familiar, o Fer-
nando queria muito rever os netos,
pois a última vez que estiveram co-
nosco foi no Natal (os netos sempre
passam as férias de fim de ano com
os avós). Contrariando seus hábitos
tirou cinco dias de licença e veio para
cá. No final de semana passamos qua-
se o tempo todo em casa e só salmos
para almoçar fora no domingo. De-
pois do almoço o Fernando e os ne-
tos ficaram vendo futebol na tele-
visão, (as decisões Corintians e Pon-
te Preta e Atlético e Cruzeiro). On-
tem (segunda-feira), fomos ao cine-
ma ver No Oeste Muito Louco".

Vida em família
No Rio, o General Bethlem tem

seis netos. Quatro são filhos de Ma-

ria Regina: Regina (12 anos), Flá-
vio (10 anos), Eduardo (sete anos) e
Guilherme (um ano). Os outros dois
são de seu filho Mário, engenheiro;
Adriana (nove anos) e André (cinco).
Com a ida do General para Brasília
Ricardo perdeu um programa certo:
à noite eles iriam ao Maracanã ver a
Seleção contra o Milan.

A rotina e o método da
casa de Maria Regina estavam altera-
dos ontem. Seu marido , Goia Montei-
ro, engenheiro da Sudebar veio mais
oedo para casa, o telefone tocava sem
parar e Dona Cleia garantia, inclusive
a seu filho Alcides, que a noticia apa-
nhou a todos "de surpresa". Com ou-
tros amigos não escondia uma ponta
de tensão: "Deus não permita que ai-
go mude". Casada com o General há
40 anos (conheceu-o no Rio quando
este ainda era Segundo-Tenente) Do-
na Cleia já está acostumada a mu-
danças: "Já moramos em Uruguaiana,
em São Paulo, em Curitiba, em Ma-
naus, em Santos, em Brasília, em Por-
to Alegre. Agora vou voltar para Bra-
sília, uma cidade da qual gostomuito".

O General Bethlem chega ao Mi-
nistério com 63 anos e 11 de generala-
to. "Aliás, no ano que vem, em no-
vembro, ele completa 12 anos como
General e vai ter que passar para a
reserva", lembra sua mulher que o de-
fine como "um homem muito bom,
metódico e moderado" que — segundo
o neto mais velho — ainda gosta de
jogar vôlei e torcer pelo Fluminense,
e para a filha — não dispensa um
bom prato de bacalhau.

O que pensa o novo Ministro

O General Bethlem

Trechos de pronunciamentos
do General Bethlem como Coman-
dante do III Exército: Lembrou a
Revolução de 64, "quando reagi-
mos contra a comunização do Bra-
sil" e disse que "continuamos nas
primeiras linhas deste combate in-
sidioso e traiçoeiro contra um ini-
migo hábil e poderoso, que pro-
cura atingir seus objetivos sem
se deter diante dos meios mais con-
denáveis, como a corrupção, o en-
volvintònto da juventude, a calú-
nia e até mesmo o frio e covarde
terrorismo" (Discurso de posse no
Comando do III Exército, em
11/8/76)."O sentimento, o espírito de
sacrifício e a dedicação constituem
a grandeza de nossa profissão. De-
vemos zelar para que ela se en-
grandeça cada vez mais no concei-
to do nosso povo, continuando a
merecer, desta forma, a sua con-
fiança e o seu rteconhectmento".|
(Discurso de posse, 11/8/76).

Afirmou que por, ter o Exerci-
to merecido o respeito do povo o"tivemos conosco em 1964, quando
reagimos contra a comunização do
Brasil, a subversão da ordem e dos
valores morais pelos quais os bra-
sileiros sempre se bateram através
dos séculos" (Discurso de posse,
1J/8/76).

Solicitou "compreensão e estí-
mulo de todos os senhores, civis e
militares particularmente dos
companheiros da reserva, cuja in-
tegração com os da ativa é sobe-
jamente conhecida em todo o Exér-
cito e que pretendo continuar in-
centivando cada vez mais (Discur-
so de posse, 11/8/76)."Aqui se pratica a boa vizi-
nhança. Deveríamos manter esta
amizade, para fazer frente a um
inimigo comum, às forças desa-'gregadoras que nossos países sen-
tem e que os senhores conhecem
muito bem". (Pronunciamento, em
16/8/76, a oficiais dos Estados
Unidos, Alemanha, Itália, Chile,
Argentina, Colômbia, Peru, Vene-
zuela, Paraguai, Uruguai e Hondu-
ras, do grupo de oficiais das Na-
ções Amigas da Escola de Coman-
do do Estado-Maior do Exército).

Lembrou o Brasil antigo e "as
figuras marcantes dos nossos pré-
homens, avessos à violência e ao
extremismo, mas corajosos e per-
sistentes em defesa de seus inte-
resses e sempre se uniram em tor-
no dos sagrados ideais da pátria"
(Discurso de abertura da Semana
da Pátria, 31/8/76).

Pediu que a chama simbólica"ilumine a nossa trajetória na di-
reção de um futuro digno que co-
meçamos a construir com maiores
esperanças desde a alvorada re-
dentora dessa Revolução, cujo le-
ma — desenvolvimento e seguran-
ça — vem nos permitindo um pre-
sente digno, realizado com traba-
lho e com alma e a certeza de es-
tarmos construindo uma pátria li-
vre, grandiosa e feliz para os bra-
sileiros de amanhã". (Discurso de
abertura da Semana da Pátria,
31/8/76).

Ao lembrar a Batalha do Fas-
so do Rosário, que deu origem à Re-
pública Oriental do Uruguai, disse
que da batalha resultou a demar-
cação de "uma fronteira que se
disputou a golpes de lança e de
bravura, mas que hoje, felizmente,
não tem apenas o significado de li-
mite ao exercício de soberanias na-
cionais diferentes, mas que maica,
com a nação amiga do Uruguai, o
ponto de encontro fraterno, a linha
de uma vizinhança que se entrela-
ça na solidariedade reciproca de to-
dos os momentos". (Cerimônia em
Rosário do Sul (RS) em 18-2-77).

Disse verificar "nesta reunião,
que estamos unidos e coesos e as-
sim devemos permanecer especial-
mente nas horas difíceis" (breve
discurso de agradecimento aos ofi-
ciais do III Exército, que o home-
nagearam, em 6-6-77) pela passa-
gem do seu aniversário).

"Só se pode progredir, só se po-
de criar algo de duradouro e valio-
so, em regime de respeito e ordem",
e frisou que "aos moços, como aos
homens públicos de amanhã, está
reservado saliente papel na edifica-
ção de uma democracia genuína-
mente nossa, feita por nós, e para
nós brasileiros" (discurso de para-
ninfo de aspirantes a oficial da
Brigada Militar, em 2-7-77).

Aos jovens oficiais disse contar
com eles "para a preservação dos
ideais sobre os quais foi fundada a
Nação brasileira" e pediu que "acre-
ditem no Brasil, que, como uma no-
va Fênix, ressurgiu das cinzas, em
31 de março de 1964" (discurso de
paraninfo na Brigada Militar, 2-7-
77). '¦

Apontou os ideais sobre os
quais foi fundada a Nação brasi-
leira: "Liberdade com responsabi-
lidade, amor às tradições, respeito
às convicções religiosas, combate
aos extremismos, especialmente ao
que resulta da aplicação da doutri-
na marxista-leninista, mais peri-
gosa e' atuante nos dias de hoje e
que ameaça destruir a nossa so-
ciedade com a conivência dos indi-
ferentes e mal-intencionados"
(Discurso de paraninfo na Brigada
Militar, em 2/7/77).

"Convém citar, igualmente a
brutal progressão da violência en-
tre os indivíduos e no seio das mas-
sas. O clima de contestação, resul-
tado de uma insidiosa degradação
do sentido de autoridade e dos va-
lores morais, atinge a todas as ca-
madas da sociedade. Este, alguns
dos importantes problemas que
desafiarão a iniciativa, o espirito
criador e a paciência de todos os
senhores" (Outro trecho do mes-
mo discurso,' em 2/7/77)-

-"No Brasil, respeitamos os di-
reitos de todos, independentemen-
te de fatores raciais e religiosos;
combatemos o comunismo por jul-
gá-lo inaceitável para o desenvol-
vimento de nossa Nação, tradicio-
nalmente cristã e democrática.
Unimo-nos a todos os povos na de-
fesa da paz e da justiça social, sem
interferências' nos negócios inter-
nos de cada um e conscientes que
assim procedendo, ganharemos o
respeito de todos e a certeza de ser-
mos independentes na tomada de
nossas próprias decisões" (Saúda-
ção a um grupo de representantes
consulares de 17 países que foram
visitá-lo, em 12/8/77).
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Faoro pede em Olinda a
volta do habeas-corpus

O físico Hérvásio de Carvalho, condecorado pela AIEA, foi recebido no Galeão pela mulher Yone

Superintendente da Sunab
afirma que campanha pelo
consumidor não vai parar

Curitiba — "A Sunab vai continuar trabalhan-
do e autuando os comerciantes até nos mandarem
parar. Se mandarem". Com essas palavras o supe-
rintendente daquele órgão, Sr Noé Wilke, reiterou
ontem, nesta cidade, a posição da Sunab frente à
decisão do Tribunal Federai de Recursos, que lhe
negou competência para fixar preços nos produtosde primeira necessidade.

O Sr Noé Wilke veio a Curitiba para acompa-
nhar a Campanha de Esclarecimento ao Consumi-
dor, lançada recentemente em nove Capitais brasi-
leiras. Ainda a respeito da decisão do TFR, ele lem-
brou que a Sunab "está longe de desrespeitar a Jus-
tiça e sempre acatará suas decisões". Mas recordou
também aos comerciantes que é apenas uma decisão
de três daquele Tribunal, portanto isolada.

Sunab num "superfisca-
lizador", atingindo áreas co-
mo controle de contas tele-
fònicas, eletrodomésticos e
de outros produtos fora do
setor de "primeira necessi-
dade". Segundo ele, as quei-
xas que a Sunab vem rece-
bendo aitingem de mauso-
léus, a contaa de alguéis."Nós admitimos que estava-
mos errados em não desper-
tar o consumidor. Agora,
com essa campanha, açor-
damos também e sabemos
que podemos fiscalizar ou-
tros setores, com o apoio do
público." Finalizou o Sr Noé
Wilke.

CAMPANHA

Quanto à Campanha da
Sunab, que custará cerca de
Cr$ 3 milhões 500mil, o Sr
Noé Wilke elogiou o com-
portamento do consumidor
brasileiro. Ao responder ao
apelo daquele órgãos, atra-
vés dos meios de comuni-
cação. Nos primeiros cinco
dias da campanha registra-
ram-se 2 861 queixas, 20%
das quais fora da compe-
tèncla da Sunab.

O superintendente do
órgão prevê, com o sucesso
que a campanha está alcan-
çando, a tranformação da

Presidente da CNEN afirma
que urânio enriquecido
para Angra está garantido

"O urânio enriquecido para as usinas nuclea-
res de Angra dos Reis está garantido. Se a Holanda
não fornecer os suprimentos a Inglaterra o fará",
afirmou o presidente da Comissão Nacional de
Energia Nuclear, o físico Hérvásio de Carvalho, ao
desembarcar no Galeão, ontem, pela manhã, proce-
dente de Paris. Na Europa ele percorreu usinas de
enriquecimento de urânio da Urenco, na Inglaterra
e na Holanda e se entrevistou com diretores da
companhia.

O presidente da CNEN, que como membro da
junta de governadores da Agência Internacional de
Energia Atômica participou da 21.a Assembléia da
AIEA, em Viena, de 26 a 30 de setembro, foi agra-
ciado com uma medalha e um diploma pela Agên-
cia pela sua atuação na organização desde sua cria-
ção. Apenas quatro personalidades receberam a ho-
menagem: o' Embaixador J. Arkadiev, da URSS, o
francês Bertrand Goldschmidt e o americano Henry
de Wolf Smyth.

Circular esclarece que
rotina não será mudada

As funções de rotina e a
atual Campanha de Escla-
recimento e Defesa do Con-
sumidor continuarão nor-
malmente, apesar de man-
dado de segurança concedi-
do a uma firma paulista pe-
Io Tribunal Federal de Re-
cursos, informou ontem o
procurador-geral da Sunab,
Sr José Mesquita dos San-
tos, em circular a todos os
delegados regionais.

A decisão do TFR em fa-
vor da firma paulista dei-
xou preocupados os dirigen-
tes da Sunab, porque os de-
mais comerciantes, dando
interpretações pessoais, po-
derúam passar a descumprir
as normas e preços vigín-
tes, ameaçando inclusive a
atual campanha, que, só no
Rio, desde o dia 3, resultou
em 1 mil 100 reclamações
de consumidores e 318 autos
de Infração contra estabele-
cimentos.
SEGUNDO ALERTA

No mesmo dia em que foi
divulgaida a decisão do
TFR, que concedeu liminar
ao mandado de segurança
da firma e julgou a Sunab
incompetente para fiscali-
zar e .punir, assessores do
órgão apressaram-se em in-
formar que o assunto devia
ser interpretado de outra
maneira: a Sunab, ao ser
reorganizada em 1975, mu-'
dará em muito sua estrutu-
ra administrativa', conser-
vando, entretanto, a compe-
téncia de fiscalizar, orien-
tar e punir, seguindo a poli-
tica traçada pelo Conselho
Nacional de Abastecimento
(Conab).

Mesmo assim, continuou
a preocupação com a inter-
pvetação dos comerciantes,
e, ontem, a Procurado-
riu-Geral do órgão dlstol-
buiu circular interna, orien-
tando os delegados e escla-
recendo que a decisão do
TFR será questionada em
Instância superior — tribu-
nal pleno ¦-• quando sair o
acórdão. Os delegados, se-
gundo a circular, "devem
continuar aplicando normas
mterventivas em vigor".

A empresr. de São Paulo,
multada por cobrar acima
da tabela, questionou a
«mipetência da Sunab, ati-
tude que poderia ser segui-
da. mas, até ontem, no Rio,
o Sindicato dos Hotéis e Si-

milares do Estado ainda
não se decidira sobre o as-
sunto. O presidente, Sr Mil-
ton de Carvalho, acha que as
tabelas são irreais e consi-
dera a Campanha de Escla-
recimento e Defesa do Con.-
sumidor uma desconside-
ração aos empresários, mas
acha o controle de preços
necessário e diz que o pró-
prio sindicato, quando é in-
formado de alguma irregu-
laridade. procura o comer-
ciante para orientar.

Os hotéis, restaurantes
bares e similares receberam
este ano autorização para
dois aumentos — 10% em
janeiro e 15% em setembro
—, que não satisfizeram aos
comerciantes. Além disso,
um sanduíche servido num
hotel de luxo deve custar o
mesmo que um sanduíche
igual de um botequim qual-
quer. O nivelamento é con-
siderado Injusto, pelo Sr
Milton de Carvalho, que,
entretanto, frisa:

— Não queremos lu-
fiação: pelo contrário, que-
remos ajudar o Governo,
mas o que está faltando é
diálogo. O Governo dialoga
com todos, menos conosco.
Nós também fizemos a Re-
volução.
MAIS DE MIL

Além dos serviços e mer-
cadorias de hotéis' e simila-
res, a Sunab fiscaliza e ta-
bela normas de comerciall-
zação e preços de pão, leite,
cafezinho, carne, barbearias
e tinturarias. O numero de
reclamações, na atual Cam-
panha de Esclarecimento e
Defesa do Consumidor, pas-
sou das mil, em nove dias.
Pos 4 5 8 estabelecimentos
visitados, 318 foram autua-
dos em multas mínimas de
um salárlo-mínimo.

0 chefe de Fiscalização,
Sr Hugo Fernandes, ressal-
ta, entretanto, que a princi-
pai finalidade não é punir,"e sim esclarecer, inclusive
também a o comerciante,
que muitas vezes comete ir-
regularidades apenas por
simples desconhecimento de
normas". Assegura, ainda,
que os inspetores "não são
mais aqueles policiais gros-
seiros. e sim pessoas de ni-
vel universitário, com noção
mais ampla de suas
funções".

QUEBRA DO
MONOPÓLIO

O Sr Hérvásio de Carv.i-
lho voltou impressionado
com as fábricas de enrique-
cimento de urânio que visi-
tou — Capenhurst na In-
glaterra, e Almelo, na Ho-
landa — destacando que o
funcionamento das duasusi-
nas marca o fim do mono-
pólio do minério, atualmen-
te nas mãos dos Estados
Unidos e União Soviética.

As duas unidades terão
capacidade para produzir
200 mil UTS (Unidade oe
Trahalho de Separação i e
são do tipo ultracentrifuga
modular, podendo aumen-
tar sua produção no futuro.
O presidente da CNEN se
entrevistou com dirigentes
da Urenco nos dois paises
visitados e voltou otimista
quanto à possibilidade de
suprimento do urânio •enri-
quecido para a usina de An-
gra dos Reis.

O presidente da CNEN,
Hérvásio de Carvalho, tam-
bém esteve ( na Alemanha
onde manteve contatos com
centros ligados a licencia-
mento e segurança de rea-
tores, tendo em vista o de-
senvolvimento do acordo
nuclear Brasil-Alemanha s
as atribuições da Comissão
Nacional de Energia Nu-
clear.

O Sr Hérvásio de Carva-
lho esteve em Munique,
Bonn e Colônia, tendo-se
avistado com o professor
Garsching, do Instituto
Max Planck para debater o
problema da fusão nuclear
pelo método d e confina-
mento magnético e laser, e
com o professor Kelleman,
da Companhia de Seguran-
ça de Reatores, em Colônia.
Encontrou-se também com
um representante do Minis-
tério do Interior da RFA, Dr.

Sahl, com o Dr. Birkoffer,
presidente da Comissão de
Segurança de Reatores, e o
professor Wlnttendelner, da
GSFW, uma companhia de
controle de radiações e po-
luiçâo.
LAUREADO'
PELA AIEA

Como membro da Junta
de Governadores da Agên-
cia Internacinal de Energia
Atômica, cargo que exerce
há sete anos, Hérvásio to-
mou parte na 21a. assem-
bléia-geral da organização,
durante a qual foram come-
morados os vinte anos de
criação da AIEA.

Ele foi um dos agraciados
com a medalha de ouro e
o diploma concedido a qua-
tro membros da organl-
zação que mais se destaca-
ram ''por sua atuação", sua
personalidade e sua dedl-
cação à Agência". Os outros
homenageados foram o Em-
baixador J. Arkadiev, repre-
sentante prmanente da
URSS junto à AIEA desde
1968 e ex-subsecretário das
Nações Unidas, o professor
Bertrand Goldschmidt, Go-
vernador pela França na
AIEA desde 1957 e que rece-
beü o Prêmio Átomos para
a Paz, em 1967 — Também
foi laureado o Embaixador
americano Henry De Wolf
Smyth, membro da junta
de governadores da AIEA
desde 1962 e também já
laureado com o Prêmio Ato-
mos para a Paz.

Ao desembarcar, ontem,
no aeroporto do Galeão, o
professor encontrou à sua
espera para cumprimen-
tá-lo pela homenagem pres-
tada pela AIEA além de sua
família, a mulher Yone, a
quem entregou a medalha
recebida, seus principais as-
sessores e todos os chefes
de departamento da CNEN.

MINISTÉRIO DA SAÚDE

SUPERINTENDÊNCIA DE CAMPANHAS
DE SAÚDE PÚBLICA

A Superintendência de Campanhas de Saúde
Pública (SUCAM), torna público que se encontra à
disposição dos interessados na Divisão de Material,
à Rua Melo e Souza, 142, nesta Cidade, no horário
das 11 às 16 horas, diariamente os seguintes Editais
de Tomada de Preços.

N.
Realização

Data | Horário | Objeto
40 | 07/11/77 10,00 | Inseticida
41 j 07/11/77 14,00 | Brim caqui
42 | 07/11/77 16,00 Lâminas p/ micros-

copia
43 | 08/11/77 10,00 Caixa p/ posto de

notificação
44 j 08/11/77 14,00 Reagentes

Rio de Janeiro, 13 de outubro de 1977

(a) Rubem de Mello Prudente
Diretor da DM

Recife — O prestdentae do Con-
selho Federal da Ordem dos Advo-
gados do Brasil, Raimundo Faoro,
afirmou ontem, em Olinda, onde se
realiza reunião dos presidentes das
OABs estaduais, que, na estrutura-
ção das garantias de liberdade, o
maior relevo "está no habeas-cer-
pus, em sua função ampla, que da-
ria lugar à mais expressiva de to-
das as criações jurlsprudenclals do
pais, infelizmente interrompida pe-
los que tudo podem, em má hora do
nosso passado".

A declaração foi feita no Mos-
telro de São Bento, na abertura da
reunião, convocada pelo Sr Ral-
mundo Faoro para Reclle, mas que
teve de ser transferida para Olin-
da em face da negativa da Facul-
dade de Direito, na Capital, de ce-
der suas dependências para o en-
contro. Na cerimônia Inaugural, foi
entregue ao ex-Ministro cia Justiça
Ssabra Fagundes a Medalha Rui
Barbosa, a maior honraria da OAB.

Esquiva resistência
"Quiseram as circunstancias —

disse o Sr Raimundo Faoro — para
lembrar com maior veemência nos-
sos históricos valores liberais, que
a homenagem da OAB aos 150 anos
de ensino jurídico tivesse lugar no
Mosteiro São Bento, berço da Fa-
culdade de Direito de Olinda. A es-
quiva e ambígua resistência à reu-
nião na Escola, ainda viva e glorio-
sa, do Recife, não será recebida co-
mo manifestação de agravo ou
afronta, senão que renova, para
mais engrandecer o advogado, o
vinculo primordial entre a lei e a
fé, a fé que se incorporou à lei,
ainda se apagada a matriz reli-
glosa"."O advogado nada pede para si
— prosseguiu — para seus lnteres-
ses e para sua classe, sequer o re-
conhecimento de serviços que pres-
tou, porque os prestou no estrito
cumprimento de dever legal. Não o
seduz, com a sensibilidade do exer-
ciclo de uma atividade junto ao
povo, nenhum artificio conciliató-
rio que abranja, nas suas malhas,
apenas os benefícios de um arranjo
de cúpulas. Devota-se a objetivos
mais largos e mais altos, no aper-
feiçoamento de instituições que li-
bertem a sociedade dos cânones
anacrônicos, para que pacificamen.
te se expanda, se renove e, no con-
senso, integre as mudanças neces-
sárias e permanentes à melhor par-
ticipação".

E concluiu: "O apelo do tempo
nos trouxe a Olinda, à sua Facui-
dade de Direito, às fontes de onde
se irradiam as vozes da atualidade.
Para que a evocação não fosse nostál
gica, mas carregada de sentido pre-
sente, escolhemos este sítio sagra-
do para conferir a mais alta láurea
jurídica a um dos filhos desta es-
cola, depois rebatizada no Recife,
Miguel Seabra Fagundes. Toda
uma vida gloriosa dedicada ao Dl-
reito incorpora-se à Medalha Rui
Barbosa, na vigilância militante

contra todos os atentados ao e.s-
tado de direito. Sua voz, no Instltu-
to dos Advogados Brasileiros, de.s-
portou a Nação, depois das medi-
das cie poder de 1908, demarcando
um rumo, a seguir Incorporado ao
Ideário da Ordem dos Advogados,
com a brava presença de um per-
nambucano, José Cavalcanti Neves.
Esta é, ainda agora, nossa bandel-
ra, que hoje consagra todo.s os ad-
vogados, como brasileiros e brasi-
lelros que sabem ser os responsa-
veis pela consciência jurídica da
Nação."

Estado rle direito
O ex-Ministro Seabra Fagun-

de.s agradeceu a "honra insigne de
ser contemplado pelo.? meus cole-
gás da Ordem dos Advogados do
Brasil com a Medalha Rui Barbo-
sa, já nobremente expressiva pelo
magno patrono a que se vincula"
e definiu o primeiro dos deveres do
advogado como o de "defender a
ordem jurídica e a Constituição
da República, pugnar pela boa apli-
cação das leis e rápida administra-
ção da Justiça." Disse que "os de-
veres do advogado compreendem,
além dos deveres e interesses que
lhe são confiados", o de batalhar
pelo "aperfeiçoamento das institui-
ções de direito e, em geral, do que
interesse à ordem pública.""Por isso é que nos conclaves
da classe, como na palavra dos de-
legados para o seu comando, apa-
rece, naturalmente numa tônica de
Incislvldade, a análise do quadro
institucional e a propugnação para
que, do conjuntural que caminha
para os 14 anos, se envolva para
a restauração do estado de direi-
to, com todos os seus consectários
próprios, Isto é, a legitimlzação do
poder através do regime represen-
tativo, a limitação do exercício de-
le pela obediência a normativida-
de legitimamente elaborada, a de-
finição e garantia de um elenco de
direitos políticos, cívicos, civis e so-
ciais reconhecidos não apenas pe-
los povos modelarmente organiza-
dos, como ainda pelos que o são
apenas razoavelmente" — conti-
nuou.

Ex-presidente da OAB, além de
ex-Ministro da Justiça, o Sr Seabra
Fagundes afirmou que "na verdade
o silêncio valeria negar o dever do
cidadão, qualificado especialmente
por força da titularidade profisio-
nal, de uma contribuição constru-
Uva no sentido de apontar o que
significa de grave para a comuni-
dade como um todo viver em esta-
do de privatização total de ordem
jurídica. Como ordem jurídica só se
pode entender aquela cujas normas
emanem de representação escolhi-
da pelo povo, aquela em que o ti-
tular maior do poder conhece tan-
to as limitações peculiares à sua
atividade, como os mais modestos
agentes públicos conhecem as ade-
quadas aos seus níveis de compe-
tèncla".

O Sr Seabra Fagundes aludiu a
frase pronunciada por Rui Barbo-
sa quando tomou posse na presi-dência da OAB — "Outra coisa não
sou. se algo hei sido, .senão o lrre-
cònclliável inimigo do governo do
mundo pela violência, o fervoroso
pregador do Governo do homem
pelas leis" — e dl.sse que "o advi>-
irado é, por formarão, espirito vol-
lado á luta, permanentemente mo-
bilizado contra a injustiça em qual-
quer de suas formas". As formas
são "a do arbítrio, a da violência, a
da demasia no punir, a da inlqul-
dade na repartição da riqueza, a
dos privilégios, a das submissões
pelo medo, a dos agravos do pode-
roso sobre o humilde, a da transi-
géncla acomochiticla com o crime,
a dr. incompreensão, pela socleda-
de. para com aqueles a quem ela
própria não abriu senão as portas
do desespero".

Afirmou que "o sesquicentená-
rio dos Cursos Jurídicos, pelo que
estes representam para a Nação
Brasileira na construção do sejf
progresso material e na formação
do seu espirito de comunidade, li-
gada pelos mesmos sentimentos •
anseios, nos convoca à reflexão so-
bre o que hoje nos cabe dar ao Bra-
sil, em continuidade aos que vlè-
ram antes de nós, em sua grande
maioria nas Faculdades de Direito
formados. Desse passado, o exem-
pio maior, não obstante algumas
disputas agressivas do poder é, na
quase maturidade cívica, o da ca-
pacidade de competir sem luta ar-
mada, dentro da lei, divergindo co-
mo gente e acatando, afinal, a pa-
lavra das urnas. E desse passado,
ainda, exemplo que nos há de en-
vaidecer sempre é o da paz desar-
mada, da paz com grandeza, que
concilia, após a divisão, permitin-
do ao país crescer e afirmar-se,
não por facções, que serão sempre
facções, não com dominadores e
proscrltos, que tal levará necessá-
riamente à coexistência de dois
paises — o dos benfeitores e o dos
réprobos — mas com a harmonia
na divergência, divergência no con-
juntural, harmonia no propósito de
dar tudo à Pátria comum."

Ao final de seu pronunciamen-
to, disse que a "História está aí
com a invariável magnanimidade
de Caxias, vitorioso de tantas vi-
tórlas sobre irmãos divergentes e
tão compreensivo do valor político
da paz dos espíritos; com Rui Bar-
bosa, o Idealista que não conhe-
ceu tréguas no reivindicar direitos
para os oprimidos, ainda quando
agressivos adversários seus; de Jus-
celino Kubitschek, esquecendo, de
imediato, em duas anistias, duas
rebeliões armadas da juventude ad-
versaria; do Presidente Caatelo
Branco, fazendo Inserir na Lei de
Segurança que editou texto permls-
slvo da não aplicação de pena
quando depostas as armas por sub-
verslvos da ordem vigente."

A
RESPOSTA

EXAIA.
A Exata acha que todo mundo deve responder perguntas corretamente.

Porisso, fez este anúncio. É a resposta de uma empresa preocupada em desenvolver
tecnologia puramente brasileira. E a fez. Uma máquina processadora contábil toda nossa,

que faz o faturamento, os balancetes, as folhas de pagamento, controle de estoque,
o livro 1 e 2, emissão de conhedmento. de manifesto de carga,

que calcula a 14 dígitos por segundo, com peças de reposição todas feitas aqui
.y;,.,.,. N e a assistência técnica também:Rápida e com garantia.

Esta máquina é a prova concreta
de um primeiro passo neste campo carente
de controle e administração, ao nível de
nossa contabilidade. E a Exata está aí, para
responder a este mercado com as suas

máquinas sendo entregues a todo o vapor e
aumentando a sua produção a cada dia. Hoje,

ela já pode falar em entrega a curto prazo.
E quanto às indagações, podemos dizer que é

muito bom, de vez em quando, parar para' 
pensar. Ela parou e pensou. E resolveu que a partir

de agora e com mais dois projetos aprovados no
CAPRE, para faturadoras eletrônicas inteiramente

nacionais, vá ganhar lama.
Exata, uma resposta bem brasileira, com muito orgulho.
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EXATA
Ind. e Com. de Produtos Eletrônicos Ltda.

Filial Rio de Janeiro - Rua Sinto Amaro. 162 - Santa Tere?.a
tels. 242-7080 -'242-7892
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iiJoão Gordo" se entrega e
confessa ser co-autor de
dois assassínios na Baixada

Depois de se apresentar ontem de manhã na
Delegacia de Homicídios, João Gaudêncio da Silva
Sobrinho, vulgo João Gordo — apontado como par-
ticipante de dezenas de matanças na Baixada Flu-
minense e há mais de dois meses procurado pela
polícia — confessou em depoimento de quase qua-
tro horas, prestado na Delegacia de Nova Iguaçu,
ser co-autor do crime da Lanchonete Schiavinni,
onde foram mortos dois bandidos.

Segundo João Gordo, tudo foi planejado porSilas Pereira de Andrade, seu chefe no setor de se-
gurança. da rede de Supermercados Rio-Vitória. Os
dois bandidos mortos na Lanchonete Schiavinni te-
riam praticado um assalto a uma das filiais da re-
de e "o Silas me chamou para matá-los dizendo
que sempre gostou de exterminar bandidos". Hoje
dé manhã, na Delegacia de Nova Iguaçu, será fei-ta acareação entre Silas e João.

volta das 14h, vindo da De-
legacia de Homlcidios e
acompanhado pelo Delega-
do Helber Murtlnho. Em
declarações aos repórteres,
João explicou que depois de
praticar o crime, fugiu com
sua companheira, Alba Ro-
sa Monteiro, e o único íl-
lho, João Marcelo, para um
sitio a 100 quilômetros de
Campos."Voltei no dia B, dispôs-
to a me entregar à policia",afirma. Na terça-feira, se-
guindo uma série de pistas,a policia chegou à casa dos
pais de Alba, onde João es-tava escondido desde quechegou de Campos. Notan-
do uma movimentação em
volta da casa, em Austin,
João conseguiu escapar pe-Ia porta dos fundos, mas os
policiais acabaram detendo
sua companheira.

"Aí eu tive de me entre-
gar, né? Não podia deixar
a Alba nessa situação", ex-
plica João Gordo. Preso a
poucos metros da cela de
Silas. João nega que tenha
participado de outras ma-
tanças na Baixada, mas dáa entender que muitos dos
cadáveres encontrados na
região são conseqüência do"gosto" de Silas em matar
bandidos.

"Agora ele fica ai com es-
sa onda de que é religioso.
Ll nos jornais que ele não
larga uma Bíblia. Deve ser
piada, esse sujeito é um ca-
nalha, tá na cara", afir-
ma João. Ele acha que"mais tempo ou menos tem-
po, tudo deve vir à tona",
mas tem medo porque "pois
a corda sempre arrebenta
do lado mais fraco".

Nos próximos dias, o Pro-
motor José Pires Rodrigues,
da 4a. Vara Criminal de
Nova Iguaçu, deverá pedir a
prisão preventiva de" João,
com base na confissão feita
ontem na delegacia. Depois
da acareação dessa manhã,
João Gordo deve ser levado
na segunda-feira à Delega-
cia de Homicídios, onde pas-
sara porx novos interroga-
tórios.

O CRIME

João Gordo vinha sendo
procurado pela polícia há
mais de dois meses, depois
que depoimentos prestados
por várias testemunhas de
matanças na Baixada o de.
nun ciavam. Investigações
feitas pela Delegacia de Ho-
mlcídlos Indicavam quo os
crimes eram praticados a
mando de comerciantes lo-
cais, principalmente o pro-
prietário da rede Rio-Vltó-
ria, Antônio Sartórlo Filho.

João conta que foi admi-
tido numa das lojas de Sar-
tórlo há mais de cinco me-
ses. Estava contratado como
balconista, mas fazia parte
do setor de segurança. Pou-
co depois de sua contrata-
ção, o supermercado foi as-
saltado, João trocou tiros
com os dois bandidos que
acabaram conseguindo fu-
gir.

Sabendo do fato, Silas
procurou João para avlsá-
lo que conhecia quem havia
praticado o roubo "e me
disse também que sabia
ainda o local onde nós po-
de ri amos encontrá-los"
Num Volkswagen bege — de
porpriedade de um soldado
da PM, Rocha — João, mu-
nido de um revóver 38, e Si-
las, com uma escopeta, se
dirigiram à Lanchonete
Schiavinni, à beira da Via
Dutra.

Lá, estavam Francisco
de Assis Leal Filho e Lau-
ro Ubiratam, vulgo Xará.
Silas confirmou que os dois
eram os autores do assalto
e ordenou a João que os
matasse, enquanto espera-
va no carro. Nesse meio
tempo, Francisco fugiu,
mas o outro não teve tem-
po de escapar dos tiros de
João Gordo. Quando esta-
vam fugindo do local, de-
pararam com Francisco na
Via Dutra e o próprio Sl-
lasL depois de pedir que
João tomasse o volante,
executou o bandido. O cri-
me ocorreu no dia 22 de
julho.

João Gordo chegou à De-
legacia de Nova Iguaçu por

Semana da Hispanidade é
encerrada com homenagens a
Cabral e Cristóvão Colombo

A colocação de coroas de flores junto às está-
tuas de Cristóvão Colombo e Pedro Alvares Cabral,
(no Palácio do Catete e no Largo da Glória, por re-
presentantes de 18 países ibero-americanos, encer-
rou ontem a Semana da Hispanidade, iniciada no
dia 6 e pela primeira vez comemorada no Brasil.

As palestras sobre problemas ibero-americanos
continuarão, no Instituto Histórico e Geográfico do
Brasil; amanhã, o professor José Maria Bezerra fa-
lará sobre A Cultura Hispânica e o Teatro; no dia 24,
o professor Haroldo Teixeira Valadão comentará a
Última Reunião do Instituto Hispano Luso-Ameri-
cano de Direito Internacional; o Cônsul da Espanha,
Sr Carlos Abella, encerrará as palestras dia 26, com
a Presença Histórica e Atualizada da Hispanidade.
CERIMÔNIA

A primeira cerimônia de
onitem foi no Largo da Gló-
ria, junto à Estátua de Pe-
dro Alvares Cabral; foram
colocadas duas coroas de
flores junto ao monumento
(onde havia as 18 bandeiras
de paises Ibero-americanos)
Oferecidas pelos Cônsules-
Gerais dos países- e pela
Marinha do Brasil. Após a
execução dos Hinos da Es-
panha e do Brasil, o Cón-
sul-Geral da Espanha, Sr
Carlos Abella, lembrou o
papel do navegador portu-
guês, "que veio descobrir
um novo mundo e trans-
plantar a velha civilização
ocidental."

Após a solenidade nó Lar-
go da Glória, os represen-
tantes dos 18 países se diri-
giram aos jardins do Pala-
cio do Catete, onde foram
depositadas três coroas de
flores junto à estátua de
Cristóvão Colombo, ao som
dos Hinos do Brasil e de
Portugal. Em rápido discur-
so, o Cônsul de Portugal, Sr
Orlando Bastos, afirmou
que "é muito gostosamente
que Portugal se associa a
esta festa, magna e é com
emoção que neste país —

onde Portugal se revê com
orgulho — se presta home-
nagem ao grande Almirante
Cristóvão Colombo."

Na estátua de Cristóvão
Colombo, foram colocadas
coroas de flores ofertadas
pelos Cônsules Gerais, pelaMa,rinha Brasileira e pelo
Instituto Brasileiro de Cul-
tura Hispânica. As duas ce-
rimônias estavam presen-
tes, além dos representan-
tes idos paises, o Comandan-
te do I Distrito Naval, Vi-
ce-Almirante Nilton Braga
de Faria, e o presidente da
Assembléia Legislativa, De-
putado Cláudio Moacir
(MDB).

A Semana da Hlspanlda-
de foi comemorada pela
primeira ve^ no Brasil este
ano e, segundo o Cônsul de
Honduras, Sr Roberto Anto-
nto Kattan, tem o objetivo
de "reviver o descobrimento
espanhol para da.r a conhe-
cer aos povos que temos
bem viva em nossa mente
a chegada dos descobrido-
res". Afirmou que o dia 12
era comemorado nos de-
mais países íbero-amerl-
canos como o Dia da Raça
e "agora a comemoração le-
va uma semana, em muitos
deles".

Suplemento "Livro" do JB
recebe Prêmio jabuti de
Letras para noticiários

São Paulo — A Câmara Brasileira do Livro, com
sede nesta Capital, informou que o Prêmio Jabuti de
Letras deste ano, destinado à categoria de melhor
crítica ou noticiário literário em jornais, revistas,
rádio ou televisão, será entregue ao suplemento do
Livro, editado aos sábados pelo JORNAL DO
BRASIL. A decisão foi unanime.

O superintendente da Câmara Brasileira do LI-
vro, José Gorayeb, disse que a votação da categoria
em que o suplemento do Livro foi escolhido se rea-
lizoti há cerca de 10 dias, antes da viagem dos dire-
tores da entidade a Frankfurt, na Alemanha Oci-
dental, onde participaram de uma feira internacio-
nal do livro. A entrega dos prêmios Jabuti, de Le-
trás, Ciências e Produção Editorial será feita dia
25, no Teatro Brigadeiro.
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JUSTIÇA
"Pessoalmente" — disse o

Sr José Gorayeb — "acho
que o suplemento Livro do
JORNAL DO BRASIL é
uma das melhores publi-
cações no gênero. Tem feito
muito pelo livro. Tem se
destacado na cobertura das
Bienais e, mais recentemen-
te, no 19 Encontro com a
Literatura Brasileira."

O prêmio Jabuti foi cria-

do 'pela Câmara Brasileira
do Livro em 1958. "E' repre-
sentado por uma estatueta
de bronze que figura, de
modo estilizado, a mltológl-
ca entidade brasileira, que
encarna, no contexto Indl-
gena, como a raposa no po-
pulárlo europeu, a intell-
gência, a atividade, o bom
humor e a astúcla que a tu-
do vence", diz o regulamen-
to do prêmio.

Delegado dirá amanhã quais
são os policiais indiciados
devido à fuga de Huguinho

Amanhã à tarde, o delegado Rogério Mont
Karp divulgará quais são os policiais indiciados no
inquérito policial que apura as circunstancias que
permitiram a saída, da carceragem do Ponto Zero
do ladrão Hugo Teixeira Júnior, o Huguinho, mor-
to no tiroteio do Sheraton, domingo, onde morreu
o delegado da Polícia Federal Anselmo Jarbas Mu-
niz Freire.

Ontem à tarde, na DC-Polínter, o delegado
Mont Karp disse que os agentes de Polícia Judicia-
ria Aldemir Rodrigues de Oliveira e Evaldo Rui
Poulbell Teixeira — de plantão no dia em que Hu-
guinho conseguiu sair — já perderam suas cartei-
ras de polícia e devolveram seus revólveres por es-
tarem indiciados". Mas não divulgou o nome de ou-
tros policiais indiciados.
PRAZO

Hâ dois dias, o diretor-ge-
ral da Policia Civil, delega-
do Mário César Fernandes
da Silva, deu um prazo de
48 horas para a conclusão
do inquérito porque, a par-
tir do tiroteio da madruga-
da de domingo, quando se
constatou que um delegado
da Policia Federal morrera
em um duelo com um la-
drão que deveria estar reco-
lhldo à cadeia, o escândalo
gerou Indignação e revolta
nos meios policiads, que pas-
saram a exigir a punição
rápida e exemplar dos res-• ponsáveis.

Na seqüência do crime do
Sheraton, outros policiais —
alguns da Delegacia de
Roubos e Furtos, outros re-
colhidos na unidade espe-
ciai do presidio Milton Dias
Moreira — passaram a de-
nunciar graves lrregularl-
dades na carceragem do
Ponto Zero, de onde Hugui-
nho e ouwos presos saiam,
costumeiramente, para as-
saltar, servindo a prisão
como esconderijo.

Entre os principais acusa-
dos, está o detetive-inspetor
Jorge Quintaes David, que,
embora não seja o titular
da chefia da carceragem,
respondia pelo cargo desde
que se afas,tou, há cerca de
três meses, o detetive Her-
menegildo de Barros, o Ja-
caré.

Quando as denúncias vie-
ram a público, o diretor-ge-
ral de Policia Civil — que
já ordenara a realização de
uma sindicância sumária-
para apurar os fatos — de-
terminou, também, a aber-
tura de inquérito policial
para punir os culpados. Em
seguida, o delegado Mario
César Fernandes da Silva
assumiu o compromisso pú-
blico de apreender as car-
teiras de polícia e tomar as
armas "de todos os envolvi-
dos na saida do preso".

Em suas primeiras decia-
rações, na segunda-feira, o
delegado Rogério Mont
Karp informou que dispu-
nha de um prazo de 30 dias,
prorrogáveis por mais oito,
para a conclusão do traba-
lho na comissão sumária. O
delegado Mont Karp Infor-
mou, também, que pretende
concluir o trabalho bem an-
tes do prazo legal. Ontem
à tarde, Mont Karp anun-
ciou que segunda-feira o In-
quérito estará na Justiça
para as providências legais,
com todos os nomes dos in-
dioiados.

Os delegados Guilher-
mando Amaro e José Mari-
vai, por determinação do
delegado Mont Karp, estão
r e s p o nsáveis, respectiva-
mente, pelo inquérito poli-

ciai e comissão de sindlcan-
cia sumária. De acordo com
o delegado Mont Karp, os
dois guardas que estavam
no plantão de sábado, na
carceragem especial do
Ponto Zero, já estão indi-
ciados por omissão, negli-
gência ou participação no
caso. Mont Karp recusou-
se a dizer o motivo prin-
cipal "por não poder revê-
lá-lo ainda".

Dessa maneira, somente
amanhã, se saberá se os

dois agentes serão denun-
ciados como participantesfacilitando ou ajudando
Huguinho a sair — ou ape-
nas como negligente em
serviço ou omissos.

FÁTIMA PRESA?

Desde o início das denún-
cia contra Jorge Quintaes
David, surgiu um nome de
mulher — Fátima de Aqui-
no, a amante que visitava
Huguinho no Ponto Zero —
que servia de motorista, em
assaltos à gang- do Ponto
Zero. Informações náo con-
firmadas, mas também não
d e s m e ntldas, circulavam
ontem, dando conta de que
Fátima teria sido presa por
agenbeis da Polícia Federal,
que estaria investigando o
caso paralelamente à ação
da polícia carioca.

Embora o laudo pericial
realizado nas armas usadas
pelo delegado Anselmo e
Huguinho tenha concluído
que bodos os disparos que
os atingiram partiram das
armas apreendidas no She-
raton, a Polícia Federal já
admite que um terceiro ho-
mem estava presente du-
ramte a troca, de tiros. As
informações sobre o tercei-
ro personagem são de que
ele já estaria identificado
mas, até a noite de ontem,
ainda estava em liberdade.

Ao anunciar, ontem à
tarde, em seu gabinete, que
revelará tudo na sexta-íei-
ra, o delegado Mont Karp
explicou que naida podia
adiantar no momento por-
que não quer que neste caso
aconteça o que aconteceu
no caso de Cláudia, cujo
sensaclonalismo acabou por
permitir a fuga do Michel.

Quando lhe perguntaram
se os responsáveis pel0 in-
quérito policial e pela sindi-
canela sumária iriam ouvir
os depoimentos dos presos
da unidaide especial do pre-
sídlo Milton Dias Moreira

que denunciaram a exis-
téncia de uma quadrilha no
Ponto Zero, formada pelos
detentos que ali estão e da
qual Huguinho fazia parteo delegado Mont Karp
disse que as informações
deles não Interessam ao in-
quérito.
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O caixão foi coberto com a bandeira do antigo
Estado da Guanabara e carregado por amigos

Monsenhor Olímpio de Melo
é sepultado no Catumbi ao
som de cântico à Virgem

Coberto pela bandeira da antiga Guanabara e
com as pessoas cantando um hino à Virgem, o mon-
senhor Olímpio de Melo, prefeito da cidade em
1936/37, foi sepultado ontem no cemitério do Ca-
tumbi. O corpo fora velado na igreja de Bom Jesus
do Calvário, conforme vontade do monsenhor, e lá
estiveram dois colegas dele na bancada da Câmara
em 1935.

Beatas passaram a manhã rezando terços e la-
dainhas na nave, e uma delas afirmou: "Tinha
mesmo que ser hoje o enterro, justamente no dia
de N Sa da Aparecida, de quem era devoto. Por isso,
nem há mais dúvida de que Monsenhor foi bem
recebido no Céu". O corpo foi encomendado pelo
Arcebispo Auxiliar, D Eduardo Koiak, após missa
concelebrada pelo vigário episcopal da Zona Norte,
monsenhor Romeu Brighenti, e quatro padres.
PREPARAÇÃO

Eram umas 50 senhoras
a rezar na igreja, as mes-
mas que quase diariamente
assistiam às missas do Pa-
dre Olímpio, e que nunca as
perdiam em homenagem à
Virgem Maria (em maio) e
à N. S. de Fátima (ouítu-
bro), missas tradicionais.
Contaram que Monsenhor
nunca se referia a temas da
atualidade nos sermões,
ate ndo-se exclusivamente
ao Evangelho.

Ao primeiro toque do car-
rllhão, um grupo de irmãos
da Venerável Ordem Ter-
ceira do Senhor Bom Jesus
do Calvário, paramentados,
entraram na nave pela sa-
cris ti a; era o início da mis-
sa. Igreja lotada, entre ou-
tros o Senador Amaral Pei-
xoto, o Prefeito Marcos Ta-
moyo, o Presidente do Tri-
bunal de Contas, Desembar-
gador José Fontes Romero,
o Sr Barbosa Lima Sobri-
nho, o General Nelson de
Melo, os sobrinhos-netos do
Padre, Luis Paulo e Aluísio.
Quatro senhoras ficaram o
tempo todo de pé, do lado
esquerdo do caixão.

Monsenhor Romeu Bri-
ghentá encerrou a cerimô-
nia e contou que, ao visitar

padre Olímpio na casa de
saúde, sentira, "pelas "pró-
prlas palavras dele, que es-
tava chegando ao fim; in-
clusive pediu para que re-
zasse. Acredito que seu pe-
dido está send0 cumprido
fielmente por todos aqueles
que o amavam." Então dei-
xou o altar e leu um trecho
d o Sacramentado, enco-
memiando o corpo.

O caixão foi fechado e so-
bre ele estendida a bandel.
ra, com as beatas entoando
o hino à Virgem. Carro fú-
nebre e cortejo levaram uns
10 minutos até o cemitério,
onde já estavam vários
companheiros de politlca do
morto, como o Sr Tito Livio,
um dos seis vereadores elei-
tos em 1935 ainda vivos. Até
a sepultura foi cantada a
Ave Maria.

Estiveram no cemitério o
ex-Ministro Abelardo Jure-
ma, o ex-Senador Gilberto
Marinho, a Juíza Maria Ri-
ta Soares de Andrade, o De-
putado Frota Aguiar (dele-
gado de polícia durante a
administração d o monse-
nhor), o urbanista José de
Oliveira Reis e os Ministros
aposentados do Tribunal de
Contas Venâncio Igrejas e
Álvaro Dias.

IML revela que empresário
Maurício de Paiva morreu
na madrugada de sábado

Maurício de Paiva, o Príncipe da Noite, mor-
reu na madrugada de sábado, após uma peregrina-
ção aos bares e restaurantes da Zona Sul. O IML
confirma a data e a causa mortis — fratura de era-
nio — sem identificar o tipo da arma.. O corpo foi
sepultado ontem no Cemitério São Francisco de
Paula, no Catumbi.

Antônio Câmara, dono do Open Bar e marido
da cantora Luciene Franco, foi o último amigo a
ver Maurício, que deixou a casa após uma' rápida
conversa de 10 minutos — eram 23h quando ele
chegou — dizendo que ia percorrer alguns bares e
restaurantes da Lagoa, Leblon e Ipanema. Às 18h,
Maurício recusou, por telefone, o convite de seu
sócio, Celso Balardi, para passar o fim de semana
em Saquarema.
INTERDIÇÃO

A Delegacia de Homicídios
interditou o apartamento
onde ocorreu o crime e soli-
citou ao Instituto de Crimi-
nalística a perícia comple-
mentar. Os fios de cabelos
encontrados colados à por-
ta foram recolhidos e serão
submetidos a exames. A po-
licia praticamente colocou
fora de suspeita Lúcia He-
lena Gomes, último roman-
ce do dono do Carlitos, Be-
bidinhas e Comidinhas, na
Lagoa, mas verificará a In-
formação de que o Capitão

da Marinha Wilson- Braga
ameaçara o empresário de
morte.

O sepultamento sofreu
grande atraso. A urna me-
dia 2ml5cm e não cabia na
catacumba 210, da Quadra
8 E. Finalmente, ãs 16h
30m, Maurício foi enterrado
na catacumba 59, da Qua-
dra C. Entre os presentes,
além de amigos, Lúcia He-
lena — que tem um filho
de seis meses de Maurício
— a mãe do morto, D Mar-
ta de Paiva, e um filho,
Carlos Eduardo, de 19 anos.
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Vale do Rio Doce dispensa
sócio estrangeiro, para a
extração de ouro no Pará

Um investimento de 7 milhões cie dólares (CrS
105 milhões), dispensando inteiramente qualquer só-
cio estrangeiro, é quanto a Companhia Vale do Rio
Doce poderá fazer para extrair 10 toneladas/ano de
ouro de Rio Maria, na serra das Andorinhas, no Pa-
rá, segundo estimou ontem o presidente da empre-
sa, Fernando Antônio Roquete Reis.

Embora não exista ainda — por falta de infor-
mações sobre o potencial da jazida, o que será co-
nhecido dentro de dois anos — uma decisão paraexploração, a Rio Doce Geologia e Mineração S/A
(Docegeo), subsidiária da Vale, está fazendo a lavra-
pesquisa, com a qual pretende obter 10 quilos de
ouro por mês. No Brasil, a produção anual é de 4
toneladas/ano.

nas em 1 inH dos 8 mil qui-
lômetros quadrados da área
de influência da ocorrência
do ouro.

Para ele, isso é lnslgnlft-
cante em relação à África
do Sul "que jamais teria
sua hegemonia ameaçada
pela Serra da Andorinhas"
— e relativamente poucoem comparação a Morro
Velho que, desde o inicio de
sua exploração, há 150 anos,
já produziu cerca de 400 to-
neladas e sua reservas ain-
da não são possíveis de dl-
menslonar, o mesmo coni
tabalhos a mais de 1 quilo-
metro de profundidade.

OURO FÁCIL

Para o Sr Roquete Reis,
a exploração é multo sim-
pies e fácil por se tratar de
trabalho a céu aberto, ao
contrário das minas de
Morro Velho, em Minas Ge-
rais: "Bastam uma ou diuas
escavadeiras e alguns ca-
mlnhões".

Existe uma relativa In-
fra-estrutura para os tra-
balhos na área e, pelo teor
médio do ouro (9 gramas por
tonelada) — mais elevado
que em Morro Velho, que é
de sete a oito gramas por
tonelada — para 10 tonela-
das/ouro seriam necessá-
rloas escavações de 1 ml-
lhão 200 mil tonealdas. E ls-
so exige um investimento
de Or$ 105 milhões em re-
lação ao dólar do cambio
atual.

Com os equipamentos e
os trabalhos atuais é possi-
vel obter 10 quilos/ mês
apenas na fase de lavra-
pesquisa, ou seja, as duas
atividades simultâneas, co-
mo uma lavra experimenai
e uma pesquisa explorató-
ria. Segundo o Sr Roquete
Reis, no momento estes tra-
balhos se desenvolvem ape-

OURO EM ITABIRA

O presidente da Vaie do
Rio Doce revelou que há
ainda no pais pesquisa de
ouro em Itabira, no rejeito
de concentração do minério
de feiro, que é pobre e com
muita silica. O ouro é de
uma granulometria muito
fina e, para provar a viabi-
lidade da exploração em
serra das Andorinhas, elp
mostra que, se conseguir
em Itabira 35 miligramas
(250 vezes menos que no
Pará) já será um bom ne-
gócio.

Cardeal diz que pedido de
Magalhães Pinto é para que
fique ao lado da democracia

São Paulo — "É evidente que, como bom mi-
neiro, o Senador Magalhães Pinto não veio pedir
para eu estar a seu lado, mas ao lado da democra-
cia, do povo, das aspirações do povo, das franquias
democráticas", afirmou ontem o Cardeal Dom Paulo
Evaristo Arns, após üm encontro de 35 minutos —
qúe estava mareado há 10 dias — em sua casa.

O Senador nada quis comentar, dizendo que o
Cardeal poderia falar sobre a reunião. "O BrasU tem.
que caminhar para que todas as forças se unam, a
fim de que a democracia se torne possível no mais
breve espaço de tempo. E, nesse sentido, quase a to-
talidade dos brasileiros está de acordo", disse Dom
Paulo Evaristo Arns.

riência e já demonstrou ca-
pacidade de Governo".

Segundo Dom Paulo Eva-
risto Arns. "temos de rezar
não pela solução que se dô
por um homem, mas , por

VELHOS AMtGOS
"Somos velhos amigos, o

Senador sempre teve
atenção pela Igreja, esíe é
o seu estilo", disse o Car-
deal. Acrescentou que "em
questão de politlca pessoal
e partidária, não me pro-
núncio. Falo apenas em
questão de princípios e, nes-
se sentido, estamos bem de
acordo. O Senador trabalha
por princípios, tem expe-

\ i
uma solução que se dê pelas
instituições, pelo aperfel-
çoamento Institucional. E o
Senador se considera, um
Instrumento disso, o que é
um lado nobre de sua
missão".

Interpol comunica prisão
de Michel Frank e pede
informação sobre extradição

.> j

Um telex da Interpol, recebido ontem de Zuri-
que, via Brasília, pedo diretor da DC-Polinter, delega-
do Rogério Mont Karp, comunica oficialmente a
prisão de Michel Frank e solicita informações sobre
providências relacionadas à extradição do acusado
da morte de Cláudia Lessin Rodrigues. O telex foi
entregue ao Juiz do 1? Tribunal do Júri, Alberto
Motta Moraes.

Ao fornecer a íntegra do telex — número 446,
transmitido às 20h30m de terça-feira, sob o código
NR 1356 "Urgentíssimo" — o delegado Mont Karp
deu sua tarefa por encerrada no caso. Estava triste,
porém, porque a Interpol, ao invés de "segurar o
Michel e chamar a gente para trazê-lo de volta,
como já fizemos em outras situações, o entregou à
Justiça suíça".
O TELEX

E' a seguinte a íntegra do
documento enviado pela In-
terpol:

"Ur gentísslmo Pollnter
Rio. Michel Albert Frank,
nominado (acusado), está
detido desde 7/10/77, em Zu-
rique. Decretada sua prisão
preventiva pelo Tribunal de
Zurique. Nominado negou
autoria do homicídio. Auto-
ridades de Zurique sollcl-
tam resultado conclusivo dó
exame toxicológico. Médico
legista de Zurique pode se
deslocar até o Rio para oo-
ter maiores informações? E'
necessário comissão (carta)
rogatório internacional? In-
dlvíduo George Khour está
detido? Documentos para
extradição j á seguiram?
Aguardamos I respostas ur-
gentissimas. Saudações. In-
terpol Brasília, enviada ás
20h30m, de 12/10".

O Juiz Motta Moraes está
providenciando a tradução
para o alemão dos autos do
processo, feita por tradutor
oficial, como manda a lei,

e pediu ao diretor do IML,
médico Nilson SanfAma,
que antecipe o retorno du
processo à Justiça, o que
deverá ocorrer ao meio dia
de hoje.

"Depois disso" — acres-
centou o Juiz — "eu me di-
rigirei diretamente ao Go-
verno suíço, como me facul-
ta o tratado assinado entre
os dois países, solicitando a
prisão e extradição de Mi-
chel. Em seguida, o Ministé-
¦rio das Relações Exteriores
confirmará oficialmente a
prisão".

Quanto ao envolvimento
de Robe nto Silva da Silveira
no caso, disse o Sr Motta
Moraes que "se e.sta histó-
ria estiver anotada em in-
quérito na polícia, relacio-
nando-a à morte de Cláu-
dia, tal depoimento virá pa.
ra o l9 Tribunal, a meu pe-
dido. E se estiver relaciona-
do com outro processo, o
que se refere ao tráfico de
tóxicos, consultarei o Pro-
motor, para que esite peça
todos os da/3 os existentes
para no.?so exame".
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Dia da Criança c festejado
com teatro de fantoches e
inauguração de "playgroünd

A apresentação de teatro de fantoches e a inau-
guração de um playground na Escola Classe Co-
operação São Sebastião, em Parada de Lucas, fize-
ram ontem a alegria das 140 crianças do Centro de
Atendimento ao Pré-Escolar. da Organização Mun-
dial para Educação Pré-Escolar (OMEP), que, com
a colaboração da LBA, comemorou o Dia da Criança.

Após o teatro, as crianças foram para o ¦play-
ground, que foi inaugurado apesar de ainda falta-
rem alguns brinquedos, como o balanço, outro tre-
pa-trepa, bolas e pneus, além de um canteiro para
elas fazerem horta.

que reuniu cerca de 1 mil
colegiais da rede estadual
de ensino do 1' grau.

Ò Dia da Criança, foi fcs-
itejado também nos quartéis
do 11"? BPM e do Batalhão
de Policia Rodoviária, com
jogos recreativos, compe-
itições esportivas, retreta de
banda de música, passeios
de trenzlnho e a cavalo,
além de cerimônia civica
com hasteamento da Ban-
deira e cant0 do Hino Na-
cional. Nas três unidarJes da
PM, houve distribuição de
doces, pipoca e refrigeran-
tes.

O OENTRO
Segundo a supervisora-

geral da OMEP no Brasil,
Sra Cecy Vllena Soares, o
Centro de Atendimento ao
Pré-Escolar atende a crian-
ças de um ano e oito meses
a seis anos, das quais 30 fi-
cam de 7h30m às 17h, têm
direito a quatro refeições e
são filhas das moradoras da
favela de Parada de Lucas
que trabalham fora. As ou-
trás sáo divididas «m dc:s
turnos, um grupo cie
manhã, de 8h as 12h, e ou-
tro à tarde, de 131. às 17h.

De acordo com convênio,
a LBA enviou a partir de
dezembro do ano passade
30 crianças para o Centro,
e em troca recebeu Cr$ 250
mil para alimentação e ma-
terial pedagógico, dos qiíals
Cr$ 25 mil serviram p?ra a
construção do playground.
Segundo o coordenador da
Região Metropolitana d o
Rio de Janeiro, da LBA, Ar-
naud Ferreira de Araújo, o
convênio com a OMEP ser-
viu para eyitar o confina-
mento das crianças que vol-
tam para casa todos os dias
e não perdem o contato
com a família.

No Centro também fun-
ciona o serviço jurídico üa
LBA, que começou no dia 7
e Irá até o dia 14, como par-
te de uma campanha. O Sr
Arnaud Ferreira de Araújo
fez um apelo a Secretaria
de Segurança para que per-
mlta que a LBA forneça
atestado de pobreza duran-
te as campanhas.

As comemorações do Dia
da Criança transformaram
ontem num ambiente de
festa o Ambulatório São
Francisco Xavier, do INPS,
na Avenida Marechal Ron-
don, aproveitado pela dl-
reção para uma campanha
entre os pais e responsáveis
visando o maior cuidado
com a saúde das crianças,
divulgando a importância
da vacinação, preceitos de
higiene, tratamento da
água e uso de filtro.

As atividades começaram
às 9h, com o hasteamento
da Bandeira Nacional por
alunos do Colégio Imacula-
da Conceição, acompanha-
dos pela Banda de Música
da Polícia Militar. Em se-
gulda, no auditório da Pe-
diatria, o diretor do Amb_-
latório, Sr Egon Luiz Dax-
bacher, falou sobre a data.
Houve distribuição de refrl-
gerantes, sanduíches e brln-
quedos.
CRIATIVIDADE

As comemorações do Dia
da Criança nas escolas ío-
ram feitas ontem, na maio-
ria, nas salas de aula, ou
serão realizadas até o fim
da semana. No Ambulatório
do INPS, a programação foi
organizada pelo Serviço So-
ciai e incluiu uma sessão de
arte infantil: na Sala de
Criatividade, 50 crianças, de
três a seis anos, trabalha-
vam com pincéis, lápis de
cores, cartolinas e tintas.

Após uma sessão de cine-
ma, um grupo folclórico da
Escola Municipal Pedro
Bruno, de Paquetá, apre-
sentou um espetáculo de
danças afro-brasileiras e
portuguesas, no pátio do
pavilhão infantil. Às 15h,
houve palestra no centro de
Estudos sobre o problema
das verminoses e do exame
pré-natal.

A Semana da Criança,
.promovida pela Funabem,
foi encerrada ontem com
uma visita à Fundação do
Folclore e um espetáculo
circense apresentado pelos
funcionários da Escola
Eduardo Bartlet James, que
funciona nas dependências
da Fuinabem, em Quintino.

Na Fundação do Folclore,
as crianças assistiram à ex-
posição ide brinquedos popu-
lares da Paraíba, constituí-
da de acervo recolhido pela
Universidade Federal d a
Paraíba e a Campanha de
Defesa do Folclore Brasi-
leiro. A exposição tem corno
tema "a lúdica infantil para
análise da cultura popular
em toda a sua complexida-
de de elementos soclocultu-
rais, socloeconômlcos e am-
bientais", segundo a Funar-
te.

FESTA DA PM

Niterói — Com a farda
oficial de serviço e investido
da patente de Tenente-Co-
ronel, o estudante Gilson
Castro Ferreira, de 13 anos,
assumiu, durante todo o ex-
pediente de ontem, o Co-
mando do 129 Batalhão cia
Policia Militar, mima festa
dedicada ao Dia da Criança,

ALTO COMANDO
A festa do 12' BPM come-

çou às 9h, com o hastea-
mento da Bandeira e canto
do Hino Nacional pelos alu-
nos de 10 escolas estaduais
de Niterói. Em.seguida, no
palanque instalado à mar-
gem do campo de futebol,
o Comandante do Batalhão,
Tenente-Coronel Gerino
Motta, fez a entrega simbo-
lica do comando ao menino
Gilson Castro Ferreira e
mais quatro estudantes da
mesma faixa de idade, que,
também fardados, forma-
ram o Alto Comando da
unidade.

São eles: Major Sub-
comandante Márcio de As-
sís Ferreira, de 13 anos;
Major P/3, Adilson Montei-
ro Dias, de 13 anos; Major
P/4, Alexandre Jairo de Oli-
veira, de 12 anos; e o Capl-
tão P/l, Marcos Siqueira
Moura, de 11 anos. Todos
foram selecionados há uma
semana, a critério das dire-
toras das escolas onde es-
tudam e as fardas foram
mandadas confeccionar pe,-
lo Coronel Gerino Motta,
que as ofertou aos cinco
meninos "como lembrança
dessa festa de integração".

Depois de empossados, os
meninos passaram o res-
tante do período de expedi-
ente do quartel vivendo os
problemas do batalhão,
com outras crianças. O pro-
grama do 12? BPM constou
ainda de entrega de diplo-
mas às 30 crianças que con-
cluiram os cursos de nata-
ção e ginástica ritmica, or-
ganizados pelo Comando-
Geral do Batalhão. Houve
também exibição de cães
amestrados e de caratê co-
reano.
LAZER

No quartel do Batalhão
de Polícia Rodoviária da
P M (Patrulha Rodoviária
Estadual), o Comandante
i n t erino, Tenente-Coronel
Mllto d*Oroellas Moreno, re-
cebeu outras 500 crianças
da Escola Alberto Brandão,
Machado de Assis e Santo
Ainltònio para uma festa em
que as 20 professoras foram
homenageadas com rosus.

Além da diisitribuição de
bairtdeiras do Brasil, sacos
de doces, pipoca e refrige-
rantes, a festa da Paitrulha
Rodoviária Estadual teve
passeios a cavalo, de trenzi-
nho e nos carros da Patru-
lha, pelo pátio da corpo-
¦ração. No período das 8h
às llh, as crianças fizeram
brincadeiras da quebra do
pote, cabo-de-guerra, corri-
da do saco e jogos de quei-
mado.

Em Neves, no Município
de São Gonçalo, uma festa
que seria destinada apenas
aos filhos dos componentes
do 11° Batalhão da PM teve
que ser estendida também
a alunos de oinco escolas
municipais e estaduais. O
Comandante do Batalhão,
Teneinite-Coronel Marinel de
Sousa Carvalho, disse ter
aceito o pedido da panticí-
pação dos alunos "porque, o
nosso intuito é demonstrar
a integração da Policia Mi-
litar tom a comunidade".

A programação do 11'
BPM constou de cerimônia
cívica, leitura da Mensagem
da Criança, preleção do Co-
mandante, demonstração
das crianças do curso de ju-
dõ, retreta da banda de
música e diversões. O quar-
tel do 11' BPM dispõe de
uma área de 40 mil m2 que
é utilizada permanente-
mente pelas crianças da co-
munidade.
PEÇAS E FILMES

Curitiba — Apresentação
de peças de teatro infantil,
filmes de Gordo e Magro,
pinturas de tapumes e dis-
tribuição de brindes fize-
ram parte dós festejos do
Dia da Criança em Curiti-
ba. A cidade, de repente, foi
invadida por colegiais, que
disputavam balas, chocola-
tes e doces que as estações
de rádio distribuíram du-
rante o dia.

A comitiva do Governador desceu pela rampa do Elevado Paulo de Frontin até a Pres. Vargas

Sucesu debate no Rio
uso do computador
no setor jurídico

Com sessão solene, ontem às 17h30m, no Hotel
Intercontinental, foi inaugurado o Io Seminário de
Aplicação de Computador na Área Jurídica, promo-
vido pela Sucesu (Sociedade dos Usuários de Compu-
tadores e Equipamentos Subsidiários), com a co-
laboração da Dataprev.

As conferências e debates, que visam ao maior
intercâmbio entre pessoas ligadas à área jurídica de
todo o Brasil, assim como a divulgação, para estes
profissionais, das mais modernas técnicas de uso da
computação na área da Justiça, deverão estender-se
até o dia 14.
SEMINÁRIO

Baseada no sucesso de
um seminário similar reali-
zado no início deste ano,
quando foi mostrado aos
profissionais da área de
educação a importância do
uso dos computadores, a
Sucesu, com a coordenação
do professor Ca ri os
Dunshee de Abrantes, resol-
veu trazer técnicos da IBM,
além de pessoas ligadas à
área jurídica para apresen-
tar, o que vem sendo feito
no mundo e. o que deve ser
feito no Brasil em matéria
de utilização de computação
na Justiça.

Ontem houve palestra do
Sr Paulo Mozart, que deu
uma visão panorâmica das
aplicações do computador
na área jurídica. Hoje, o
professor Carlos Dunsliee
de Abrantes falará sobre o

uso do Computador na
Dinâmica Legislativa e
amanhã haverá três palf.s-
trás, sendo que na última,
do Sr Sérgio Otero Ribeiro,
será apresentado um qua-
dro do que vem sendo feito
em Uso da Computação no
Ordenamento Jurídico Bra-
sileiro.

Na parte da manhã dos
três dias em que se realiza
o Seminário, a IBM está
damdo um curso prático de
Introdução à Computação.
Apesar dos conhecimentos
técnicos ministrados pelo
pessoal da IBM serem
adequados ao sistema ame-
r i c a n o, as informações
dadas por eles são "precio-
sissimas para os juristas
brasileiros", afirmou, na so-
lenidade de abertura do
Seminário o professor
Dunshee de Abrantes.

Construtora vai processar
autores de ação popular
que parou obra no Parque

A Coema S/A — Construções, Engenharia e
Montagem vai processar por perdas e danos os 22
signatários da ação popular contra os edifícios Pa-
lazzo dei Parco e Palazzo dei Pitti, junto ao Parque
Lage. As obras do primeiro estão suspensas para
revisão do processo de licenciamento e as do outro
por embargo a partir da ação popular.

A informação foi dada" ontem por um dos dire-
tores da empresa, Sr Agostinho Tocoli. Acrescentou
que a ação popular pede multa diária de Cr§ 10
mil pelo atraso na demolição das obras, o que con-
sidera fato inédito: "Pela 

primeira vez, numa ação
popular, é exigida indenização em favor dos signa-
tários". Disse ainda que a construtora quer saber
quem vai pagar seus prejuízos e dos 190 empregados
que teve de despedir.
IDONEIDADE

O Sr Agostino Toco'i afir-
mou,que "no ato da compra
dos dois imóveis, em 29 e 3ü
de novembro do ano passa-
do, a licença da Prefeitura
Já havia sido expedida des-
de o dia 1"? do mês anterior
e com parecer favorável do
IPHAN. E' necessário que a
opinião pública tenha co-
nhecimento deste detalhe,
pois a idoneidade du firma
está em jogo.'

O Palazzo dei Parco teve
as obras paralisadas. tob vi-
guancia do IPHAN e do
IBDF, enquanto o processo
de licenciamento para cons-
trução é revisto. Para o di-
retor da Coema a obra é le-
gal, pois está a 6,60 metros
dos limites do Parque Lage:"Só existe um parecer do
IPHAN de 4 de jan-eiro de
1976, exigindo um afasta-
mento, da construção conti-
gua ao muro do Parque, de
mais de seis metros'*.

Já o Palazzo dei Ptotl foi
embargado terça-feira pelo
Juiz Vlctor Magalhães Júiil-
or, da 8a. Vara Federal. O
Sr Tocoli diz que ele se ba-
seou na ação popular, dlrt-
gida ao Palazzo dei Parco:"Além do mais, o prédio só
tom cinco andares: _ tiro
atingiu o alvo errado".

PREFEITO

O Sr Marcos Tamoyo
afirmou ontem que trataria

do assunto pela última vez
com a imprensa. E ditou"com calma":

"As duas obras estão em-
baigadas. Uma por deter-
mlnação do IPHAN e a ou-
tra por força de uma ação
popular. Assim, o assunto
está encerrado para a Pre-
feitura, mas no nosso ambi-
to as duas obras estão le-
galmente licenciadas. Agora
o problema ide demolição ou
de recursos passa a ser as-
sunto da construtora e dos
órgãos federais. Acho que
nada mais pode ser esclare-
cido por parte da Prefeitu-
ra".

ESCOLA

A manutenção da Escola
de Artes Visuais no Parque
Lage será pedida ao Presi-
dente Geisel pelo Conselho
Estadual de Cultura, que se
baseia no fato de ainda não
ter sido informado do que
se pretende fazer com a
unidade, em vias de ser des-
pejada para dar lugar ao
Museu do índio. i

Membros do Conselho es-
tão otimistas quanto à posi-
ção do diretor do Jardim
Botânico, Osvaldo Bastos de
Meneses, pois é favorável à
permanência da escola no
Parque Lage. Acrescenta-
ram que ele já confirmou
o interesse de tratar do as-
sunto com a Secretária Es-
tadual de Educação, Mirtes
Wenzel.

Faria Lima entrega rampa
inacabada ao trânsito e
dis que não houve pressa,

Ao liberar ontem ao transito a saida do Elevado
Paulo de Frontin para a Avenida Presidente Vargas,
ainda sem iluminação, e a urbanização das áreas
adjacentes, o Governador Faria Lima disse que náo
houve pressa em entregá-la ao público: "A obra
ja tem condições de traíego e encurtará o percur-
so de quem se dirige ao Centro, o que representa
uma economia de combustível".

Acompanhado de uma comitiva de 15 carros• oficiais, o Governador percorreu, após a liberação'
da rampa, trechos da Linha Vermelha e da Aveni-
da Perimetral, em construção, cujo término está
prometido para março. Ouviu de seus auxiliares que
no próximo mês serão entregues trechos do elevado,
da Rua Figueira de Melo até o Campo de São Cris-
tóvão, e da Perimetral, do Caju à Avenida Fran-
cisco Bicaiho.

Sem pressa
As 13h55m chegaram à rampa do Elevado o Se-

cretário de Transportes, Sr Antônio Carlos de Al-
meida Pizarro e o diretor-geral do Departamento
de Estradas de Rodagem, Sr Geraldo Vieira Belotl.
O primeiro explicou que, no caso da alça para a
Presidente Vargas, o Importante é dar condições de
tráfego imediatamente. "A obra ficou pronta, fize-
mos os testes, o resultado foi positivo, então, a me-
dida seguinte é liberá-la logo".

A rampa mede 455 metros de extensão, tem uma
pista de rolamento de sete metros de largura e
custou Cr$ 39 milhões 400 mil. Os trabalhos de ilu-
minação, segundo o DER, não interferirá no tran-
sito e até o final do ano serão colocados os postes,
luminárias e lâmpadas a vapor de mercúrio.

Quanto aos prazos para entrega da Linha Ver-
melha, o Secretário destacou que o mais importante
é a qualidade, "que iremos respeitar. E' verdade
que temos pressa, mas uma pressa qualitativa. E'
nossa intenção entregar ao longo do próximo mês,
o conjunto integrado pelo Viaduto Engenheiro Pau-
lo de Souza Reis (sobre a Rua Francisco Eugênioj,
já em uso, e a pista inferior do elevado sobre a Rua
Figueira de Melo, até o Campo de São Cristóvão,
bem como a pista de superfície desta via.

— O trecho da Linha Vermelha em construção,
sob nossa responsabilidade — acrescentou o Sr An-
tònio Carlos Pizarro — que vai do Elevado Paulo
de Frontin ao Campo de São Cristóvão, tem 5 mil
200 metros de extensão e nos custará CrS 450 mi-
Ihões. Já executamos mais de 85% do serviço. Fal-
ta concretar as lajes entre o Paulo de Frontin e a
Rua Francisco Eugênio e um trecho inferior a 200
metros, sobre a linha da Central do Brasil onde
resta colocar as vigas metálicas.

Economia
As 14h25m chegou o Governador Faria Lima,

que percorreu a pé a rampa até a placa comemo-
rativa, colocada no final da descida. Disse que não
houve pressa para entregar a obra. "Mesmo sem a
iluminação" explicou o Governador — "a rampa
já tem condições de tráfego e poupará aos moto-
ristas que se dlrigeim ao Centro, um percurso de um
quilômetro e meio".

Da rampa para a Presidente Vargas o Gover-
nador e comitiva se dirigiram ao viaduto Engenhei-
ro Paulo de Souza Reis, tomando a piâta inferior do
elevado sobre a Figueira de Melo até o Campo de
São Cristóvão. Perguntou ao Diretor do DER se já
estavam nos canteiros todas as peças e equipamen-
tos necessários à continuidade da obra, recebendo
resposta afirmativa. Foi informado também que
todo o conjunto da Linha Vermelha ficará pronto
até março.

De pai para filho
Do Campo de São Cristóvão, o Governador se-

guiu para o Caju e subiu a rampa da Perimetral,
descendo depois na Francisco Bicalho, trecho pro-
metido para o próximo mês. Em cima do elevado
ele ouviu as explicações do Sr Geraldo Beloti sobre
o andamento da obra e foi informado que resta
apenas um pilar, em todo o conjunto, para ser con-
cretado, cujo trabalho de bate-estacas estava sen-
do realizado no momento da visita;

Com um gráfico, o diretor do DER disse que¦19% da parte de infra-estrutura já foi executada,
95% da parte de meso-estrutura (pilares e traver-
^as), 98% de estruturas metálicas e montagem, 70%
cie lajes já concretadas e 22% da parte de acaba-
mento. No total, já foram realizados 88% dos servi-
ços da obra.

O Governador lembrou que a obra ficou parali-
sada desde 1965 (foi retomada em 1973) e que, quan-
do assumiu o Governo, em março de 1975, apenas
18% dos serviços haviam sido realizados. "Portanto,
— disse — "foi um progresso considerável em pouco
mais de dois anos e meio de administração.

\ A entrega da Perimetal, do Aterro à Ponte Rio—
Niterói e Avenida Brasil também está prometido pa-
ra março do ano que vem e o trecho percorrido pelo
Governador, do Caju à Francisco Bicalho, bem co-
mo a rampa de descida para a Candelária, deverão
ser liberados ao tráfego ainda no próximo mês.

Antes de se retirar o Governador destacou a
importância da obra, no alivio que trará ao tráfego
da cidade e no ritmo acelerado dos trabalhos du-
rante o seu Governo. Concluiu, afirmando que "esta
é uma obra iniciada pelo pai do meu atual Secreta-
rio de Transportes e que será terminada pelo filho".

Ministro exige que praça
do pedágio Rio-Teresópolis
fique pronta até o Natal

O Ministro dos Transportes, General Dirceu No-
gueira, exigiu ontem que a praça de pedágio em
construção no Km 16 da Estrada Rio—Teresópolis
fique pronta no dia 25 de dezembro, "porque senão
multa gente vai passar o Natal bem triste".

Durante a inspeção às obras da praça de pe-dágio, o Ministro informou que a estrada de subida
da serra de Teresópolis por enquanto não será du-
plicada, "pois o projeto merece estudos mais pro-fundos". O DNER vai se limitar a melhorar as con-
dições do caminho atual, construindo acostamentos
de concreto em toda a sua extensão.
UMA ORDEM

Assim que chegou ao local
onde está sendo construída
a praça do pedágio o Minis-
tra foi seco e Incisivo com
o engenheiro Moacir Ber-
man, diretor de transito do
DNER: "Vá se organizando
e fazendo uma contagem
regressiva porque a praça
do pedágio tem que ficar
pronta no dia 25 de dezem-
bro".

O engenheiro limitou-se a
ouvir. E depois comentou:"Vocês ouviram muito bem
como o Ministro falou. Se
ele quer a obra para o dia
25 de dezembro temos que
entregá-la nesta data". A
praça, que está custando
CrS 27 milhões, ficará na
pista de subida, com desti-
no a Teresópolis. e terá 9
passagens além de um tú-
nel subterrâneo para o
transporte do dinheiro ã se-
de central. O pedágio será
o mesmo cobrado na ponte
Rio—Niterói e começará a
funcionar nos p*rimelros
dias de janeiro.

Devido à localização da
praça 'do pedágio, ele será
cobrado de todos os veículos
com destino a localidades
ainda na baixada, como
Magé, Mauá.e Suruí, além
de Guapimirim, que fica no
macio da subida 'da serra. O
Ministro soube ainda que
em razão de problemas sur-
gidos com desapropriações,
a praça de pedágio na Rio—
Petrópolis — no Km 20 —
que também será cobrado
apenas no sentido de subi-
da, só ficará pronta em
março do próximo ano.

— A tendência — disse o
Ministro — é a de instalar-
mos pedágio em todos as
estradas com boas con-
dições, para que os próprios
usuários nos ajudem a con-
servá-las. De nada adianta
fazer estradas novas para
abandoná-las depois.

A duplicação do trecho de
17 quilômetros, entre Santa

Guilhermina e Parada Mo-
delo — o trecho de baixada
da Rio—Teresópolis com
apenas uma pista — deverá
começar em janeiro do pró- ,
ximo ano e custará CrS 150
milhões ao DNER. Ficará"
pronito em dois anos.

O sr. Dirceu Nogueira ou-
viu uma exposição do enge-
nheiro Newtcn Rodrigues,
da empreiteira Planta, so-
bre o projeto de uma nova';
pista de subida da serra,
que começaria n a í im--
di ações de Parada Moiledo,
e terminaria junt0 ao bair- '
ro Meudon, em Teresópolis.
O trecho, com 25 quilôme-,
tros, custaria Cr$ 350 mi- .
Ihões. Depois dç ouvir a ex-
planação o Ministro disse
que o orojeto não poderia
ser executado agora, por ¦
merecer "um estudo mais
profundo".

Após a visita à obra da
praça do pedágio, o Sr Dir-
ceu Nogueira, acompanhado
do diretor-geral do DNER
Sr Ademar Ribeiro da Silva
foi até Teresópolis, onde ai-
mocou, partindo depois pa-
ra uma inspeção à nova .
Rio—Bahia, entre Teresópo- .
lis e Além Paraíba. Segundo
o diretor de obras do
DNER, Sr Pierre Berman a .
finalidade da inspeção foi
apenas para que "o Minis-
tro constatasse o excelente
estado da estrada, e a per-
feita conservação que nela
é feita".

A comitiva voltou pela'
antiga Rio—Bahia — tre-
cho entre Além Paraíba e.
Três Rios — que está em .'
precário estado de conser-
vação. O diretor-geral do
DNER disse ao Ministro que
deverão começar em breve
as obras de restauração ida, [
estrada, num trecho de 20 ,
quilômetros, entre Sapucaia ,
e Três Rios. Explicou que os
caminhões muito pesados .
preferem a antiga à nova
Rio—Bahia, por ter subidas
mais suaves.

Município cria mais de 8
mil cargos de professor
primário e de ensino médio

A Câmara Municipal aprovou ontem, por una-
nimidade, em sessão extraordinária, o Projeto de Lei
n° 171, do Poder Executivo, criando 5 mil 500 car-
gos de professor primário e 2 mil 627 de professor
de ensino médio A, nível 3, Código MAE-601-3-A. O
Vereador Diofrildo Trota retirou-se do plenário. Foi
o único ausente.

O texto original do projeto foi quase inteira-
mente modificado por quatro emendas aditivas,
apresentadas por membros de bancada do MDB e..
justificadas como corretivas de distorções contidas
na Mensagem do Poder Executivo. Asseguram di-
reitos aos que exercem funções há mais de dois
anos por indicação da Administração Municipal.

SEM ALTERAÇÃO
Dos quatro artigos que

compunham o Projeto do
Poder Executivo, o único
que não sofreu alterações
foi o primeiro, indicando o
número de cargos criados
nas duas funções do Quadro
II (Suplementar), assim dis-
criminados: 290 de Portu-
guês; 200 de Educação Fisi-
CA; 452 de Estudos Sociais;
628 de Matemática; 641 de
Ciências; 114 de Francês;
200 de Inglês; 26 de Artes
Industriais; 24 de Técnicas
Agrícolas; 26 de Educação
para o Lar; e 26 de Técni-
cas Comerciais.

Os outros quatro artigos
foram emendados e inseri-
dos mais dois: pelo Artigo
59, "fica o Poder Executivo
autorizado a restabelecer a
paridade de vencimentos e
vantagens dos cargos de Se.
cretário Municipal com os
cargos de Secretário Esta-
dual". O 69, estabelecendo
que "a lei entrará em vigor
na data da sua publicação,
revogadas as disposições em
contrário" (este, em substi-
tuição do Artigo 4.° no teste
original).
ALTERAÇÕES

Os quatro demais artigos
sofreram emendas aditivas.
O segundo passou a ter a
seguinte redação: "Aos
atuais professores contrata-
dos em virtude de apro-
vação em concursos públi-
cos ou prova escrita de ha-
bilitaçáo, fica assegurado o
provimento em cargos equi-
valentes aos respectivos
empregos criados pelo arti-
go anterior". Em dois para-
grafos, no primeiro estaoc-
lece que "os atuais prof cs i •
res contratados que náo e-
tejam habilitados nos te
mos deste artigo serão suo-

metidos a cuncurso ou pro-
va de habilitação ficando-
lhes assegurada a príoiid--i
de para o provimento nos
cargos ora criados", no se-
gundo, que "a posse do cou- . ¦¦
tratado no cargo efetivo -
importará na rescisão do
respectivo contrato".

Artigo 39 (emenda apro-
vada): "Os cargos de pru-
fessor de Ensino Médio,
criados pelo Artigo 19 desti*;'
lei, que ficarem vagos ou
vierem a se vagar depois di :.
atendido o, disposto no arti-
go anterior, serão providos"
pelos professores primários
que fizeram concurso ou
prova de habilitação e que
estejam em efetivo exerci-:
cio da função há, pelo me-
nos, dois anos, na dota da •
promulgação desta lei, e
que satisfaçam as qualifi-
cações exigidas". .-o

No parágrafo único ficou v-
estabelecido que "os cargos
de professor de Ensino Mé- >
dio, criados pelo Artigo 1.9.. •
desta lei, que ficarem vagos
ou que vierem a se vagar ;
depois de atendido o dispôs-
to neste artigo e no ante- -
rior, serão providos porcandidatos ao magistério do
19 grau (5a. a 9a. séries),
aprovados em concurso pú-blico, na ordem da respect; •
va classificação e observado
o prazo de validade do cc
curso".

Pela emenda adi tive.
Artigo 49 tem a seguinte .
dação: "Fica o Poder r
cutivo autorizado a con!
tar como merendelras, :
ventes e serviçais, com
recursos orçamentários .
correntes das rescisões d¦ontratos de que trata
:>resente lei, as pessoas qu

a estejam prestando serv
o.s .som vinculo empregati-

cio nas mesmas tarefas."
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Dia da Criança ê festejado
com teatro de fantoches e
inauguração de "playground

A apresentaçãode teatro de fantoches e a inau-
guracão de um 

'playground na Escola Classe Co-
operação São Sebastião, em Parada de Lucas, fize-
ram ontem a alegria das 140 crianças do Centro de
Atendimento ao Pré-Escolar da Organização Mun-
dial para Educação Pré-Escolar (OMEP), que, com
a colaboração da LBA, comemorou o Dia da Criança.

Após ó teatro, as crianças foram para o play-
grouiiá) que foi inaugurado apesar de ainda falta-
Vem alguns brinquedos, como o balanço, outro tre-
pa-trepa, bolas e pneus, além de um canteiro para
elas fazerem horta.

ma, um grupo folclórico da
Escola Municipal Pedro
Bruno, de Paquetá, apre-
sentou um espetáculo de
danças afro-brasileiras e
portuguesas, no pátio do
pavilhão infantil. Às 15h,
houve palestra no centro de
Estudos sobre o problema
das verminoses e do exame
pré-natal.

A Semana da Criança,
promovida pela Funabem,
foi encerrada ontem com
uma visita à Fundação do
Folclore e um espetáculo
circense apresentado pelos
funcionários da Escola
Eduardo Bartlet James, que
funciona nas dependências
da Funabem, em Quintino.

Na Fundação do Folclore,
as crianças assistiram à ex-
posição de brinquedos popu-
lares da Paraíba, constituí-
da de acervo recolhido pela
Universidade Federal d a
Paraíba e a Campanha de
Defesa do Folclore Brasi-
leiro. A exposição tem como
tema "a lúdica infantil para
análise da cultura popular
em toda a sua complexida-
de de elementos sociocultu-
rais, socloeconômlcos e am-
bientais", segundo a Funar-
te.

O CENTRO
Segundo a supervisora-

geral da OMEP no Brasil,
Sra Cecy Vilena Soares, o
Centro de Atendimento ao
Pré-Escolar atende a crian-
ças de um ano e oito meses
a seis anos, das quais 30 fi-
cam de 7h 30m às 17h. têm
direito a quatro refeições e
são filhas das moradoras da
favela de Parada de Lucas
que trabalham fora. As ou-
trás são divididas nm dois
turnos, um grupo de
manhã, de 8h as 12h, c ou-
tro à tarde, de 13H às 17h.

De acordo com convênio,
a LBA enviou a partir de
dezembro do ano passade
30 crianças para o Centro,
e em troca recebeu CrS 250
mil para alimentação e ma-
terial pedagógico, dos quais
Cr$ 25 mil serviram pera a
construção do playground.
Segundo o coordenador da
Região Metropolitana d o
Rio de Janeiro, da LBA, Ar-
naud Ferreira de AraújD. o
convênio com a OMEP ser-
viu. para evitar o confina-
mento das crianças que vol-
tam para, casa todos os dias
e não perdem o contato
com a família.

No-Centro também fim-
elona o serviço jurídico üa
LBA, que começou no dia 7-
e irá até o dia 14, como par-
te de uma campanha. O Sr
Arnaud Ferreira de Araújo
fez um apelo à Secretaria
de Segurança para que per-
mita que a LBA forneça
atestado de pobreza duran-
te as campanhas.

As comemorações do Dia
da Criança transformaram
ontem num ambiente de
festa o Ambulatório Sâo
Francisco Xavier, do INPS,
na Avenida Marechal Ron-
don, aproveitado pela dl-
reção para uma campanha
entre os pais e responsáveis
visando o maior cuidado
com a saúde das crianças,
divulgando a importância
da vacinação, preceitos de
higiene, tratamento da
água e uso de filtro.

As atividades começaram
às 9h, com o hasteamento
da Bandeira Nacional por
alunos do Colégio Imacula-
da Conceição, acompanha-
dos pela Banda dé Música
da Policia Militar. Em se-
guida, no auditório da Pe-
diatria, o diretor do Ambu-
latório, Sr Egon Luiz Dax-
bacher, falou sobre a data.
Houve distribuição de refrl-
gerantes, sanduíches e brin-
quedos.
CRIATIVIDADE

As comemorações do Dia
da Criança nas escolas fo-
ram feitas ontem, na maio-
ria, nas salas de aula, ou
serão realizadas até o fim
da semana. No Ambulatório
do INPS, a programação foi
organizada pelo Serviço So-
ciai e incluiu uma sessão de
arte infantil: na Sala de
Criatividade, 50 crianças, de
três a seis anos, trabalha-
vam com pincéis, lápis de
cores, cartolinas e tintas.

Após uma sessão de cine-

FESTA DA PM

Niterói — Com a farda
oficial de serviço e investido
da patente de Tenente-Co-
ronel, o estudante Gilson
Castro Ferreira, de 13 anos,
assumiu, durante todo o ex-
pediente de ontem, o Co-
mando do 12? Batalhão da
Policia Militar, numa festa
dedicada ao Dia da Criança,
que reuniu cerca de 1 mil
colegiais da rede estadual
de ensino do 1' grau.

O Dia da Criança, foi fes-
tejado também nos quartéis
do llv BPM e do Batalhão
de Policia Rodoviária, com
jogos recreativos, compe-
tições esportivas, retreta de
banda de música, passeios
de trenzinho e a cavalo,
além de cerimônia cívica
com hasteamento da Ban-
deira e cant0 do Hino Na-
cional. Nas três unidades da
PM, houve distribuição de
doces, pipoca e refrigeran-
tes.

No quartel do Batalhão
de Policia Rodoviária da
PM (Patrulha Rodoviária
Estadual), o Comandante
i n terlno, Tenente-Coronel
Milto d'Ornellas Moreno, re-
cebeu outras 500 crianças
da Escola Alberto Brandão,
Machado de Assis e Santo
Anltônio para uma festa em
que as 20 professoras foram
homenageadas com rosas.

Além da distribuição de
bandeiras do Brasil, sacos
de doces, pipoca e refrige-
rantes, a festa da Patrulha
Rodoviária Estadual teve
passeios a cavalo, dê trenzi-
nho e nos carros da Patru-
lha, pelo pátio da corpo-
ração. No período das 8h
às llh, as crianças fizeram
brincadeiras da quebra do
pote, cabo-de-guerra, corri-
da do saco e jogos de quei-
mado.

Incêndio no centro de Belo
Horizonte provoca confusão
envolvendo 20 mil pessoas

Belo Horizonte — Incêndio provocado pela ex-
plosão de um botijão de gás destruiu uma livraria
e originou grande confusão no centro da cidade
envolvendo cerca de 20 mil pessoas, contidas a
custo por tropas de choque da Polícia Militar, que
agiu com rigor utilizando cassetetes e prendendo
um estudante e um popular.

O transito ficou congestionado em toda a área
e vizinhanças, com princípio de pânico entre os
curiosos que ali se aglomeravam, dispersados a gol-
pes de cassetetes pela polícia. A situação somente
se normalizou horas depois mas ninguém se feriu,
exceto dois funcionários da papelaria, que sofreram
leves queimaduras no incêndio.:
EXPLOSÃO

O fogo consumiu a livra-
ria e ameaçou os edifícios
vizinhos. Teve início com a
explosão do botijão de gás
e se propagou rapidamente
por ser o prédio uma das
mais antigas construções da
cidade, em precário estado.
O incêndio começou à s
13h30m e só fcl dominado
por volta das 18 horas
quando os 150 homens de
três batalhões de bombeiros
|á haviam Usado 200 mil li-
tros d'água.

Atraídos pela movimen-
kação dos bombeiros os po-
pulares começara a se jun-
tàr no local em grande mi-
mero, inclusive prejudican-
do a ação dos bombeiros, os
quais, por falta dc; hidvante
Ia praça precisaram buscar

água a dois quarteirões de
distancia. Em pouco tempo
havia milhares de pessoas
e continuava a chegar mais,
obrigando a intervenção
da tropa de choque da PM,
com o objetivo de disper-
sá-los.

A chegada dos policiais
provocou pânico e muitos
cidadãos, indignados por es-
tarem sendo espancados
puseram-se a apupar os sol-
dados, fato que gerou maior
rigor por parte destes. Uma
senhora foi atirada ao solo
em meio ao tumulto que se
seguiu, sendo pisoteada sem
que conseguisse se levantar
a !tempo. Finalmente, auxi-
liada por duas estudantes,
se ergueu e fugiu, na pressa
deixando suas sandálias
abandonadas no local.

A comitiva do Governador desceu pela rampa do Elevado Paulo de Frontin até a Pres. Vargas

Sucesu debate no Rio
uso do computador
no setor jurídico

Com sessão solene, ontem às 17h30m, no Hotel
Intercontinental, foi inaugurado o Io Seminário de
Aplicação de Computador na Área Jurídica, promo-
vido pela Sucesu (Sociedade dos Usuários de Compu-
tadores e Equipamentos Subsidiários), com a co-
laboração da Dataprev.

As conferências e debates, que visam ao maior
intercâmbio entre pessoas ligadas à área jurídica de
todo o Brasil, assim como a divulgação, para estes
profissionais, das mais modernas técnicas de uso da
computação na área da Justiça, deverão estender-se
até o dia 14.
SEMINÁRIO

Baseada no sucesso de
um seminário similar reali-
zado no inicio deste ano,
quando foi mostrado aos
profissionais da área d e
educação a importância do
uso dos computadores, a
Sucesu, com a coordenação
do professor Carlos
Dunshee de Abrantes, resol-
veu trazer técnicos da IBM,
além de pessoas ligadas à
área jurídica para apresen-
tar, o que vem sendo feito
no mundo e. o que deve ser
feito no Brasil em matéria
de utilização de computação
na Justiça.

Ontem houve palestra do
Sr Paulo Mozart, que deu
uma visão panorâmica das
aplicações do computador
na área jurídica. Hoje, o
professor Carlos Dunshee
de Abrantes falará sobre o

uso do Computador na
Dinâmica Legislativa e
amanhã haverá três palcs-
trás, sendo que na última,
do Sr Sérgio Otero Ribeiro,
será apresentado um qua-
dro do que vem sendo feito
em Uso da Computação no
Ordenamento Jurídico Bra-
sileiro.

Na parte da manhã dos
três dias em que se realiza
o Seminário, a IBM está
dando um curso prático de
Introdução à Computação.
Apesar dos conhecimentos
técnicos ministrados pelo
pessoal da IBM serem
adequados ao sistema ame-
ricano, as informações
dadas por eles são "precio-
sissimas para os juristas
brasileiros", afirmou, na so-
lenidade de abertura do
Seminário o professor
Dunshee de Abrantes.

Construtora vai processar
autores de ação popular
que parou obra no Parque

A Coema S/A — Construções, Engenharia e
Montagem vai processar por perdas e danos os 22
signatários da ação popular contra os edifícios Pa-
lazzo dei Parco e Palazzo dei Pitti, junto ao Parque
Lage. As obras do primeiro estão suspensas para
revisão do processo de licenciamento e as do outro
por embargo a partir da ação popular.

A informação foi dada ontem por um dos dire-
tores da empresa, Sr Agostinho Tocoli. Acrescentou
que a ação popular pede multa diária de Cr$ 10
mil pelo'atraso na demolição das obras, o que con-
sidera fato inédito: "Pela primeira vez, numa ação
popular, é exigida indenização em favor dos signa-
tários". Disse ainda que a construtora quer saber
quem vai pagar seus prejuízos e dos 190 empregados
que teve de despedir.
IDONEIDADE

O Sr Agostino TòcoU afir-
mou que "no ato da compra
dos dois imóveis, em 29 e 30
de novembro do ano passa-
do, a licença da Prefeitura
já havia sido expedida de*-,
de o dia 1? do mês anterior
e com parecer favorável do
IPHAN. E' necessário que a
opinião pública tenha co-
nhecimento deste detalhe,
po.s a idoneidade du firam
está em jogo.'

O Palazzo dei Parco teve
as obras paralisadas, tob vi-
güancia do IPHAN e do
IBDF. enquanto o processo
de licenciamento para cons-
trução é revisto. Para o di-
vetor da Coema a obra é le-
gal, pois está a 6,60 metros
dos limites do Parque Lage:"Só existe um parecer do
IPHAN de 4 de janeiro de
1976, exigindo um afasta-
mento, da construção cur.ü-
gua ao muro do Parque, de
mais de seis metros".

Já o Palazzo dei Pi;ti foi
embargado terça-feira pelo
Juiz Victor Magalhães Júril-
or, da 8a. Vara Federal. O
Sr Tocoli diz que ele se ba-
seou na ação popular, diri-
gida ao Palazzo dei Parco:"Além do mais, o prédio só
tem cinco andares; o tiro
atingiu o alvo errado".

PREFEITO

O Sr Marcos Tamoyo
afirmou ontem que trataria

do assunto pela última vez
com a imprensa. E ditou
"com calma":

"As duas obras estão em-
bargadas. Uma por deter-
minação do IPHAN e a ou-
tra por força de uma ação
popular. Assim, o assunto
está encerrado para a Pre-
feitura, mas no nosso ambi-
to as duas obras estão le-
galmente licenciadas. Agora
o problema de demolição ou
de recursos passa a ser as-
sunto da construtora e dos
órgãos federais. Acho que
nada mais pode ser esclare-
cido por parte da Prefeitu-
ra".

ESCOLA

A manutenção da Escola
de Artes Visuais no Parque1
Lage será pedida ao Presi-
dente Gei "1 pelo Conselho
Estadual a. Cultura, que se
baseia no fato de ainda não
ter sido informado do que
se pretende fazer com a
unidade, em vias de ser des-
pejada para dar lugar ao
Museu do índio.

Membros do Conselho es-
tão otimistas quanto á posi-
ção do diretor do Jardim
Botânico, Osvaldo Bastos de
Meneses, pois é favorável à
permanência da escola no
Parque Lage. Acrescenta-
ram que ele já confirmou
o interesse de tratar do as-
sunto com a Secretária Es-
tadual de Educação, Mirtes
Wenzel.

Faria Lima entrega rampa
inacabada ao trânsito e
dis que náo houve pressa

Ao liberar ontem ao transito a saída do Elevado
Paulo de Frontin para a Avenida Presidente Vargas,
ainda sem iluminação, e a urbanização das áreas
adjacentes, o Governador Faria Lima disse que não
houve pressa em entregá-la ao público: "A obra
já tem condições de tráfego e encurtará o percur-
so de quem se dirige ao Centro, o que representa
uma economia de combustível".

Acompanhado de uma comitiva de 15 carros
oficiais, o Governador percorreu, após a liberação
da rampa, trechos da Linha Vermelha e da Aveni-
da Perimetral, em construção, cujo término está
prometido para março. Ouviu de seus auxiliares que
no próximo mês serão entregues trechos do elevado,
da Rua Figueira de Melo até o Campo de São Cris-
tóvão, e da Perimetral, do Caju à Avenida Fran-
cisco Bicalho.

Sem pressa
Às 13h55m chegaram à rampa do Elevado o Se-

cretário de Transportes, Sr Antônio Carlos de Al-
meida Pizarro e o diretor-geral do Departamento
de Estradas de Rodagem, Sr Geraldo Vieira Beloti.
O primeiro explicou que, no caso da alça para a
Presidente Vargas, o importante é dar condições de
tráfego imediatamente. "A obra ficou pronta, fize-
mos os testes, o resultado foi positivo, então, a me-
dida seguinte é liberá-la logo".

A rampa mede 455 metros de extensão, tem uma
pista de rolamento de sete metros de largura e
custou Cr$ 39 milhões 400 mil. Os trabalhos de ilu-
minação, segundo o DER, não interferirá no tran-
sito e até o final do ano serão colocados os postes,
luminárias e lâmpadas a vapor de mercúrio.

Quanto aos prazos para entrega da Linha Ver-
melha, o Secretário destacou que o mais importante
é a qualidade, "que iremos respeitar. E' verdade
que temos pressa, mas uma pressa qualitativa. E'
nossa intenção entregar ao longo do próximo mès.
o conjunto integrado pelo Viaduto Engenheiro Pau-
lo de Souza Reis,(sobre a Rua Francisco Eugênio),
já em uso, e a pista inferior do elevado sobre a Rua
Figueira de Melo, até o Campo de São Cristóvão,
bem como a pista de superfície desta via.

— O trecho da Linha Vermelha em construção,
sob nossa responsabilidade — acrescentou o Sr An-
tõnio Carlos Pizarro — que vai do Elevado Paulo
de Frontin ao Campo de São Cristóvão, tem 5 mil
200 metros de extensão e nos custará CrS 450 mi-
Ihões. Já executamos mais de 85% do serviço. Fal-
ta concretar as lajes entre o Paulo de Frontin e a
Rua Francisco Eugênio e um trecho inferior a 200
metros, sobre a linha da Central do Brasil onde
resta colocar as vigas metálicas.

Economia

As 14h25m chegou o Governador Faria Lima,
que percorreu a pé a rampa até a placa comemo-
rativa, colocada no final da descida. Disse que nã~
houve pressa para entregar a obra. "Mesmo sem a
iluminação" explicou o Governador — "a rampa
já tem condições de tráfego e poupará aos moto-
ristas que se dirigem ao Centro, um percurso de um
quilômetro e meio".

Da rampa para a./ Presidente Vargas o Gover-
nador e comitiva se dirigiram ao viaduto Engenhei-
ro Paulo de Souza Reis, tomando a pista inferior do
elevado sobre a Figueira de Melo até o Campo de
São Cristóvão. Perguntou ao Diretor do DER se já
estavam nos canteiros todas as peças e equipamen-
tos necessários à continuidade da obra, recebendo
resposta afirmativa. Foi informado também que
todo o conjunto da Linha Vermelha ficará pronto
até março.

De pai para filho

Do Campo de São Cristóvão, o Governador se-
guiu para o Caju e subiu a rampa da Perimetral,
descendo depois na Francisco Bicalho, trecho pro-
metido para-o próximo mês. Em cima do elevado
ele ouviu as explicações do Sr Geraldo Beloti sobre
o andamento da obra e foi informado que resta
apenas um pilar, em todo o conjunto, para ser con-
cretado, cujo trabalho de bate-estacas estava sen-
do realizado no momento da visita.

Com um gráfico, o diretor do DER disse que
99% da parte de infra-estrutura já foi executada,
95% da parte de meso-estrutura (pilares e traver-
sas), 98% de estruturas metálicas e montagem, 70%
de lajes já concretadas e 22% da parte de acaba-
mento. No total, já foram realizados 88% dos servi-
ços da obra.

O Governador lembrou que a obra ficou parali-
sada desde 1965 tfoi retomada em 1973) e que, quan-
do assumiu o Governo, em março de 1975, apenas
18% dos serviços haviam sido realizados. "Portanto,
— disse — "foi um progresso considerável em pouco
mais de dois anos e meio de administração.

A entrega da Perimetal, do Aterro à Ponte Rio—
Niterói e Avenida Brasil também está prometido pa-
ra março do ano que vem e o trecho percorrido pelo
Governador, do Caju à Francisco Bicalho, bem co-
mo a rampa de descida para a Candelária, deveráo
ser liberados ao tráfego ainda no próximo mês.

Antes de se retirar o Governador destacou a
importância da obra, no alivio que trará ao tráfego
da cidade e no ritmo acelerado dos trabalhos du-
rante o seu Governo. Concluiu, afirmando que "esia
é uma obra iniciada pelo pai do meu atual Secreta-
rio dc Transportes e que será terminada pelo filho".

Ministro exige que praça
do pedágio Rio-Teresópolis
fique pronta até o Natal

O Ministro dos Transportes, General Dirceu No-
gueira, exigiu ontem que a praça de pedágio em
construção no Km 16 da Estrada Rio—Tcresópolis
fique pronta no dia 25 de dezembro, "porque senão
muita gente vai passar o Natal bem triste",

Durante a inspeção às obras da praça dc pe-
dágio, o Ministro informou que a estrada de subida
da serra de Teresópolis por enquanto não será du-
plicada, "pois o projeto merece estudos mais pro-
fundos". O DNER vai se limitar a melhorar as con-
dições do caminho atual, construindo acostamentos
de concreto em toda a sua extensão.
UMA ORDEM

Assim que chegou ao local
onde está sendo construída
a praça do pedágio o Minis-
tro foi seco e Incisivo com
o engenheiro Moacir Ber-
man, diretor de transito do
DNER: "Vá se organizando
e fazendo uma contagem
regressiva porque a praça
do pedágio tem que ficar
pronta no dia 25 de dezrm-
bro".

O engenheiro limitou-se a
ouvir. E depois comentou:"Vocês ouviram muito bem
como o Ministro falou. Se
ele quer a obra para o dia
25 de dezembro temos que
entregá-la nesta data". A
praça, que está custando
CrS 27 milhões, ficará na
pista de subida, com desti-
no a Teresópolis, e terá 9
passagens além de um tú-
nel subterrâneo para o
transporte do dinheiro à se-
de central. O pedágio será
o mesmo cobrado na ponte
Rio—Niterói e começará a
funcionar nos primeiros
dias de janeiro.

Devido à localização da
praça do pedágio, ele será
cobrado de todos os veículos
com destino a localidades
ainda na baixada, como
Magé, Mauá e Suruí, além
dé Guapimirim, que fica no
inicio da subida da serra. O
Ministro soube ainda que
em razão de problemas sur-
gidos com desapropriações,
a praça de pedágio na Rio—
Petrópolis — no Km 20 —
que também será cobrado
apenas no sentido de subi-
da, só ficará pronta em
março do próximo ano.

— A tendência — disse o
Ministro — é a de instalar-
mos pedágio em todos as
estradas com boas con-
dições, para que os próprios
usuários nos ajudem a con-
servá-las. De nada adianta
fazer estradas novas para
abandoná-las depois.

A duplicação do trecho de
17 quilômetros, entre Santa

Guilhermina e Parada Mu-
delo — o trecho de baixaria
da Rio—Teresópolis c o m
apenas uma pista — deverá
começar em janeiro do pró-
xlmó ano e custará CrS 150
milhões ao DNER. Ficará
pronto em dois anos. t

O sr. Dirceu Nogueira ou-
viu uma exposição do enge-
nheiro Newton Rodrigues,
da empreiteira Planta, so-
bre o projeto de uma nova
pista. de subida da serra;
quo começaria nas invc-
diaçôes de Parada Modelo;
e terminaria junto ao bair-
ro Meudon, em Teresópolis,
O trecho, com 25 quilômc-
tros, custaria CrS 350 mi-
Ihões. Depois de ouvir a ex-
planação o Ministro dis?,ü
que o nrojeto nào poderia1
ser executado agora, por.
merecer "um estudo mais
profundo".

Após a visita à obra da
praça do pedágio, o Sr Dir-
ceu Nogueira, acompanhado
do diretor-geral do DNER
Sr Ademar Ribeiro da Silva
foi até Teresópolis, onde ai-
moçou, partindo depois pa-
ra uma inspeção à novf
Rio—Bahia, entre Teresópo.
lis e Além Paraíba. Segunde
o diretor de obras d ¦
DNER, Sr Pierrc Berman ;
finalidade da inspeção í<
apenas para que "o Minis
tro constatasse o excelen.c
estado da estrada, e a per-
feita conservação que nel'
é feita".

A comitiva voltou pe .
antiga Rio—Bahia — tie-
cho entre Além Paraíba e
Três Rios — que está em
precário estado de conse:
vação. O diretor-geral d -
DNER disse ao Ministro qiij
deverão começar em breve
as obras de restauração ;i.
estrada, num trecho de 2(1 -
quilômetros, entre Sapuca ;.
e Três Rios. Explicou que o
caminhões muito pesad<;..,
preferem a antiga à nov
Rio—Bahia, por ter subid'
mais suaves.

Cardeal libera igreja de
Copacabana com número
de fiéis acima da lotação

A nova igreja de Nossa Senhora de Copacabana,
na Praça Serzedelo Correia, Copacabana, foi libe-
rada ao'público, ontem, em solenidade presidida pe-
lo Arcebispo do Rio de Janeiro, Cardeal Eugênio Sa-
les, perante um número de fiéis cerca de três vezes
superior à sua capacidade, que é de 800 pessoas sen-
tadas.

A solenidade durou duas horas, obedecendo
uma seqüência iniciada pela bênção da nova igreja,
seguindo-se a sagração do altar e, finalmente, a mis-
sa inaugural em cujo sermão, Dom Eugênio afir-',
mou que a responsabilidade que confiava a cada
cristão ali presente era levar aos outros o amor de
de Deus, a verdade de Cristo.
BÊNÇÃO

A bênção foi iniciada às
20h, com os fiéis aglomera-
dos nas escadarias do tem-' 
pio, quando D Eugênio as-
pergiu a porta e a parte ex-
terior da igreja. Foi rezada
uma oração e a seguir, o
Arcebispo, de mitra, bateu
três vezes na porta com a
extremidade do básculo. A
porta foi aberta, e por ela
penetraram as pessoas, de-
pois do Arcebispo.

Após entoados cantos e
orações, os fiéis fizeram
uma procissão para transia-
dação das santas relíquias
para o altar, seguindo a sa-
gração deste e a missa, pre-
cedida pela acolhida, du-
rante a qual, foi dito: "Ca-
ríssimos irmãos, na inaugu-
ração da nova igreja de
Nossa Senhora dc Copaca-
bana, contemplamos os 69
anos de ação salvadora de
Deus em nosso bairro de
Copacabana, manifestada
nas lutas e sacrifícios dos
primeiros sacerdotes e m
evangelizar e servir, nos
gestos, nas palavras e nas
ações do Povo de Deus, de
Deus que ama, liberta e sal-
va o mundo pelo 'Espírito
Santo, através de Cristo de
ontem, de hoje e de sempre.
Em perfeita unidade com o
nosso Pastor D Eugênio, em
volta do altar que ele acaba
dc consagrar, queremos co-
mo oferti e sacrifício ser
uma igreja de fé e amor
sob a égide de nossa queri-
da padroeira, Nossa Senho-
ra de Copacabana."

DESCRIÇÃO

A nova igreja foi idealiza-
da por D José de Castro
ex-vigário da paróquia
atual Biipo de GunxiRé. rn
Minas Gerais, presente à
solenidade. O projeto é do

arquiteto Maurício Roberto, .
sendo as obras executada:
pelas firmas João Fortes'
Engenharia (conjunto d o
edifício e estrutura do pre-
dio) e Verga Construtora
(acabamento).

Além do templo centra!, ,
há uma capela para uso'
diário cuja parede é remo-
vivei, possibilitando sua in-
tegração à igreja centra.!
para os dias de maior
afluência de fiéis, além d<
uma terceira capela desti-
nada a casamentos que po-
dera ser utilizada também
para missas especiais.

A pia batismal é em fo-
ram circular, em mármore,
branco, com uma fonte lu-
minosa para simbolizar a
Vida e a Luz recebida no ;
batismo. O altar é feito de
uma pedra mármore, apoia-
da sobre um suporte de
bronze, tendo este, com aJ
cátedra e a Cada Ambào
dugar destinado às leitu-
rasi, o mesmo motivo deco-' '

rativo para mostrar a uni- .
dade das diversas partes de ("
U|tna só ação litúrgica.

Há uma circulação exter-"_'
na circundando toda a igre-
ja, permitindo as pessoas •
irem de um extremo a ou-
tro do templo sem necessl-
dade de cruzá-lo. A acústica •"
foi estudada e a iluminiiçãif -'•
projetada em três estágio; ¦
iluminação normal, o u
mais intensa para fác;
a leitura e outra para oca
siões festivas.

Os bancos têm gcnuí.t.
rios acolcheados, o átrio
amplo e o pórtico tem du
portas paralelas para ev:t...
o ruído da rua, proteger i
ar condicionado e indicar,
através da iluminação e
duas portas, que a . ja
está aberta. O antigo re/gio ,
da torre, doado à Pari a
de Nossa i da Gló-
ria, foi subi. ao por e*t-
tro mais- moderno.
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Sudamtex com sua diretoriaantecipação salarial de 10%
São Paulo — O presidenteem exercício da Associação Na-

cional de Fabricantes de Veículos
Automotores, Sr Newton Chiapa-
rini, disse ontem que "as fábricas
manterão diálogo com os sindi-
catos dos trabalhadores, e já acer-
taram o pagamento de unia ante-
cipação salarial de 10% a partirde novembro. Essas antecipações
são normais para as indústrias
montadoras".

O presidente do Sindicato de
Autopeças, Sr Luís Eulálio Vidi-
gal Filho, que manterá hoje um
diálogo com representantes do
Sindicato dos Metalúrgicos de
São Bernardo, considera que. a
antecipação salarial deve ser de
15%, e a partir de agora. Esse en-
contro se realizará em São Ber-
nardo.

Diálogo

O diretor de Relações Indus-
triais da Volkswagen, Sr Admon
Ganem, disse que "as fábricas ja-
mais fecharam as portas ao
diálogo com os trabalhadores.

Somos de opinião que devemos
ouvi-los, mantendo uma conver-
sação de alto nível".

Creio que isso sempre
ocorreu, Agora chegamos à con-
clusão de que devemos dar uma
antecipação salarial a partir de
novembro, afirmou o Sr Newton
Chiaparini. Salientou também
que "a disposição das fábricas é
de diálogo e a cada passo que da-
mos, demonstramos isso".

O vice-presidente da Federa-
ção das Indústrias, Sr Laerte Se-
túbal Filho, disse ontem discor-
dar "de antecipações salariais,
que são situações de emergência.
Não vejo muito bem gestos es-
pontaneos de antecipação sala-
rial".

Sou favorável, isso sim,
que uma decisão desse tipo saia
de um diálogo entre as empresas
e os operários, sem a intervenção
do Governo. Deve ser feito um
diálogo direto entre trabalhado-
res e empresários. A interferência

• do Governo não pode ocorrer em
nenhum instante", concluiu o Sr
Laerte Setúbal Filho.

TflFETEâ mãm JINTlGOâ
NO COPACABANA PALACE

COLEÇÃO ABBIE VISCHSCHOONMAKER
Galleries International

A mais preciosa coleção de
tapetes orientais.
Hà um tapete para cada
finalidade e peças raras
como algumas obras
primas do século 19.
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AssisfênciaTecnicalèlefunken
(om técnicos treinados na própria

Esta é a melhor garantia que seu televisor
pode ter para se manter sempre perfeito. Com o

mesma tecnologia e pecos originais
/_W\ com que foi fabricada.

1^ E a Assistência Técnica
j jP Telefunken nao é só qualidade,

\w é facilidade também. Só no Rio de
^^ Janeiro a rede Telefunken tem 41

Serviços. Autorizados e duas Centrais
de Atendimento diretamente da fábrica.
Todos estrategicamente localizados para que.
sempre haja um Serviço. Autorizado Telefunken
bem perto de você.

Você pode ficar descansado: no que depender
do Telefunken;seu televisor.nunca vai ficor em
mOos estranhas.

Anote os endereços das Centrais de
Atendimento da Telefunken para quando você :
precisar de especialistas.
Assistência Técnica Central - Rio (fábrica)
Ruo Justiniano da Rocha, 508 -
tels.: 254-0186/284-3794.
Assistência Técnica Central - filial Nilópolis
(fábrica)
Rua Carmela Outra, 1.888 - tel.: 791-2688.
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira,
das8:00 às 17:30 h.

TELEFUNKEN
ASSISTÊNCIA TÉCNICA CENTRAI • RJ
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Telecomunicações de Minas Gerais S. A.-TELEMIG

EDITAL TELEMIG NP 05/77

MATERIAIS NOVOS À VENDA.
A Tulecomunicaçfies de Minas Gerais S. A.-TELEMIG receberá, a partir do

dia 18/10, propostas paia alienação dos seguintes materiais novos, em perfeitas condi-
ções de uso, excedentes de suas obras de construção civil:

1) Eletroduto ferro esmaltado (7.000 peças); 2) Caixa de luz, de ferro esmaltado
(17.500 peças); 3) Tampa plástica. Piai (17.500 peças); 4) Tubo PVC (210.000 peças,
nas medidas: 100, 75, 50 e 19 mm Dl);5) Anel de borracha (224.000 peças, nas me-
didas: 110, 100,90, 75 e 50 mm Dl); 6) Curva PVC (54.000 peças, nas medidas: 100,
75 e 25 mm Dl); 7) Redução PVC (16.000 peças, nas medidas: 100 e 75 mm Dl);8)
Desvio PVC (1.500 peças, nas medidas: 100 e 75 mm Dl); 9) Luva PVC (5.000 peças,
nas medidas: 100, 81 e 50 mm DI);10)TêPVC (4.500 peças, nas medidas: 100e 75
mm Dl); 11) Plug PVC (160 peças, 75 mm); 12) Tampão polletileno (1.200 peçaipa-
ra dutos de 100 e 75 mm DN); 13) Pasta lubrificante Tigre (5.500 peças); 14) Solu-
ção limpeza (1.380 frascos); 15) Espaçador PVC (1.200.000 peças, de 75 e 100 mm
Dl e de 2, 3,4 e 6 tubos); 16) Tubo cimento amianto (20.500 peças de 100 e 75 mm
Dl); 17) Curva cimento amianto (3.000 peças, de 100 e 75 mm Dl); 18) Peça "T" de
cimento amianto (360 peças, 75 mm Dl); 19) Fio elétiico Pirelli, Pirastic (753.000
metros); 20) Tubo aço sem costura 2" (7.600 metros);21) Massa Epóxi Durepóxi
(2.500 peças); 22) Tubo fibra de vidro 4" 1800 peças); 23) Luva fibra de vidro 4"
(750 peças); 24) Chumbador de aço (850 peças, vários tipos); 25) Pino de aço (3.280
peças, com rosca de 6,3, 9,5e3,6 mm diâmetro); 26) Cantoneiia de aço 1/8"x3/4"
x 60 • 90 cm (2.350 peças, tipos 1 e 2).

Os formulários para as propostas e outras informações serão fornecidos aos ín-
teressados pela Divisão de Almoxarifado, localizada à BR-262, Km 4,5 - Bairro Aarâfo
Reis - Belo Hotizonte-MG, nos horários de 8.-00 às 11 *00 e de 14*00 às 16*30 horas no
período de 13/10/77 a 04/11/77.

OBSERVAÇÕES:
Os interessados poderão examinar os tipos de materiais ali expostos ou inspecionar a
sua qualidade nos Armazáns da Divisão de Almoxarifado.

Quaisquer outros esclarecimentos serão fornecidos pelo Sr. Milton Marques através
dos telefones (031) 226-5560 ¦ (031) 224-9682 em Belo Horizonte.

O Governador Faria Lima se reuni-
rá com a diretoria da Sudamtex, ama-
nhã, para estudar uma forma de evitar
que o Impacto do fechamento das suas
fábricas atinja multas pessoas, em prln-cipio, e que não se paralisem as operações
da unidade existente em Teresópolis.

A informação íol dada ontem peloGovernador, acrescentando que "estou
esperando que o vice-presidente da em-
presa, Sr Humberto Goldsteln, que se en-
contra nos Estados Unidos, retorne ao
Rio para realizarmos a reunião. Ai vere-
mos como poderemos auxiliar ou íazer
gestões Junto à diretoria da empresa".

Surpresa
O importante — disse o Gover-

nador — é nào paralisar as operações em
Teresópolis, dadas as condições especiais
do Município e, que a Sudamtex é um
dos elementos da indústria mais posltl-vas no local, cuja mão-de-obra, certa-
mente não poderá ser absorvida pelasdemais indústrias do Município.

Quanto à fábrica da Gávea —•
prosseguiu — considero que o mercado
do Rio de Janeiro tem capacidade de ab-
sorção e o Ministério do Trabalho tam-
bém pode retreinar o pessoal e, muitos
deles aqui, se continuarem as operações
da fábrica de Teresópolis, poderão tra-
balhar lá, a empresa terá que ampliar
suas instalações.

Fomos surpreendidos com a noti-
cia da diretoria e temos o Interesse quenenhuma indústria no Estado se feche,
embora o empreendimento não seja, ab-
solutamente, de grande importância eco-
nômica para o Estado do Rio.Mas, em termos sociais, são 2 mil
funcionários, com suas famílias, e te-
mos a obrigação de respeitar a situação
funcional atual. _ evidente que para o
Municipio do Rio de Janeiro, a Sudamtex
da Rua Marquês de São Vicente não tem
importância, mas a de Teresópolis tem
muita importância econômica para o
Municipio.

Afinal, são funcionários do pa-drão elevado de vencimentos e que vi-
vem na cidade. Evidentemente, o comer-
cio de lá vai sentir e a própria parte tri-
butária do Municipio também. Tenho
recebido dezenas de telegramas dos ha-
bltantes de Teresópolis, pedindo a nossa
interferência.

Mas, trata-se de uma empresa de
Iniciativa privada, então temos que agir
com cuidado para ver qual a ajuda queo Estado pode dar, em conjunto com o
Governo federal, para que a parte de
Teresópolis, pelo menos, náo seja atin-
gida.

Na reunião, não teremos nada a
propor, vamos ouvir as dificuldades daempresa e tentar solucioná-las dentro
das nossas possibilidades. Sabemos quea fábrica da Marquês de Sâo Vicente é
obsoleta e que certos elementos dela são
impresclndiveis ao funcionamento da
fábrica de Teresópolis.

Então, estas unidades ou serão
transferidas para Teresópolis, ou então
a diretoria da empresa fará um contra-
to ou convênio com outra empresa de te-
celagem para suprir estas deficiências.
Basicamente são tinturarla e acaba-
mento.

A transferência de equipamentos
para aquele Municipio, que já estava
sendo planejada antes desta decisão, ele-
vara o número de funcionários na ei-
dade.

Na reunião de sexta-feira vere-
mos qual o problema deles, se é capital
de giro ou capital para instalação de no-
vas fábricas. Tenho estado em perma-nente contato com o Ministro Simonsen,
como ontem (terça-feira) na Federação
das Indústrias, e ele disse que qualquercoisa que tivermos necessidade neste
sentido, nos ajudará no que for possivel.Da mesma forma o Ministro Ar-
naldo Prieto se prontificou. Mas ficou
com o Ministro da Fazenda a coordena-
ção na área federal da possivel ajuda
juntamente com o Estado, na solução do
problema.

Senador propõe a intervenção
Brasília — O Senador Vasconcelos

Torres (Arena-RJ) propôs ontem a
transferência da Sudamtex para grupos
privados brasileiros ou "ao controle dire-
to do Governo", pois existem "limitações
de direito e de fato ao próprio exercício
do direito de propriedade, sobretudo
quando este se relaciona de uma forma
profunda e direta com o interesse da po-
pulação existente em torno dela."

Lembrou a hipótese de "desapropria-
ção por necessidade ou utilidade públi-
ca ou por interesse social", de que fala
o parágrafo 22 do Art. 153 da Constitui-
ção, bem como a faculdade de "interven-
ção do Estado no domínio econômico",
admitida no Art. 163.

Aspectos obscuros
"A fome de lucros da United Mer-

chanits (que detém o controle acionário
da Sudamtex Cotonificio Gávea S/A), ou
a busca de uma compensação de emer-
gência para a crise a que foi levada pe-

Ia inépcia gerenciai de seus diretores"
— disse o Senador Vasconcelos Torres —
"não seriam razões válidas para fechar
fábricas no Brasil e para levar ao de-
semprego cerca de 2 mil patrícios. Patri-
cios que não chegaram a constituir seu
sindicato de classe, porque a diretoria
da empresa pressionava sempre para que
não o fizessem."

Afirmou que "permanecem obscuros
aspectos da história da Sudamtex", pois
a matriz norte-americana, segundo o Se-
nador, pretende fechar apenas as suas
fábricas brasileiras que, "ao contrário do
que e poderia supor, não estão dando
prejuízo." De acordo com informações do
vice-presidente da empresa, ela teve lu-
cro de Cr$ 7 milhões no último exerci-
cio (jultto de 76 a julho de 77). Lem-
brou ainda o Sr Vasconcelos Torres os
planos de expansão da Sudamtex, que
recentemente adquiriu 70 heatares de
terra no Rio Grande do Norte, negoci-
ando com a Sudene a instalação de nova
fabricai
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Comunicamos aos nossos prezados clientes e amigos, o nosso novo telefone:'
PABX 284-9991

Av. Brasil, 2.332 — São Cristóvão.
MUDANÇAS LOCAIS, INTERESTADUAIS E INTERNACIONAIS.
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SIDERÚRGICA AÇONORTE S.A.
SOCIEDADE DE CAPITALABERTO.CGGn.*>10.807.923/0001-03

COMUNICAÇÃO AOS ACIONISTAS

AUMENTO DE CAPITAL: 20%
ENCERRAMENTO DO PRAZO DE SUBSCRIÇÃO: 19/10/77
Comunicamos que, no próximo dia 19 de outubro, encerra-se o prazo para que os Senhores Adonistas

exerçam seus direitos de preferência na subscrição de novas ações do aumento de capitaldeliberado pela AGE de 09-09-77, ou seja, 20% sobre a quantidadeatualmente possuída, ao valor de Cr$ 1,00 por ação.
Lembramos que o acúmulo de pessoas a serem atendidas nos últimos dias do prazo nos tem impedid9de prestar um serviço rápido e eticientç, como desejamos. Assim sendo, sugerimos aos

Senhores Acionistas que exerçam seus direitos o mais breve possível, dando-nos oportunidade deservi-los com a devida atençSo e presteza.Informamos ainda que as possuidores de ações ao portador deverão apresentar o CUPOM N.8 20,não sendo aceitos certificados fornecidos pelas Bolsas de Valores ou Caixas de LiquidaçSok
INCENTIVO FISCAL: 42%

Sendo esta uma Sociedade de Capital Aberto localizada em irea sob a jurisdição da SUDENE, as
pessoas físicas poderio reduzir o Imposto de Renda devido em sua próxima declaração, em montanteequivalente a 42% do valor aplicado na subscrição de ações nominativas que ficarãoindisponíveis na Empresa, pelo prazo de 2 anos contados da data de integralização, desde que assimse manifestem expressamente no Boletim de Subscrição. Findo esse prazo, nova redução de10% poderá ser feita mediante simples solicitação por carta á Empresa no sentido de que asações, permaneçam em indisponibilidade por mais 2 anos!Alternativamente a esse beneficio fiscal, os dividendos recebidos neste ano-base, desta ou de outrasociedade de capital aberto, poderão ser considerados como "Rendimento Não Tributável" sadeclaração, se «aplicados nesta subscrição.

Recife, 07 de outubro de 1977. H
_______________ A DIRETORIA. ¦

B( ATENDIMENTO AOS ACIONISTAS ^H

RECIFE» SIDERÚRGICA AÇONORTE S.A. SAO PAULO. Agenda P^triaia-UMBANCO- \ IM BR-.b2,Kml2,7-DÍjirilo Rua dl Quiundj, 157-1.°subsolo B
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Físico americano critica
pesados investimentos cio
Brasil em energia nuclear

Porto Alegre — Em palestra no ciclo de deba-
tes sobre energia nuclear promovido pela Assem-
bléia Legislativa, o físico Howard Odum, diretor do
Centro de Pesquisas da Universidade da Flórida
(EUA), afirmou que o Brasil deveria concentrar
seus esforços no aproveitamento de seus recursos
naturais poreme a escassez de matéria-prima para
geradores atômicos e seus altos custos inviabilizam
os investimentos na área."O Brasil deveria" — disse — "montar uma
central nuclear apenas, mais como investimento
tecnológico do que energético". E advertiu que "na
eventualidade de um acidente de proporções, sub-
traindo-se as perdas de energia do setor atingido,
chega-se conclusivamente a um baixo índice de
aproveitamento".
CRESCIMENTO
ECONÔMICO

Para o fislco Howard
Odum, o Brasil tem vasto
potencial de energia natu-
ral, não dependendo do pe-tróleo. Em comparação com
os Estados Unidos, "a si-
tuação brasileira é muito
melhor", porque "os nor-
te-americanos já esgotaram
praticamente a capacidade
de suas fontes" e deverão"sustar seu ritmo de cresci-
mento econômico, enquanto
o Brasil continuará èxpan-
dindo-se ainda por 10 ou 20
anos, quando então, se pa-
rar num nivel ótimo, antes
que comece a destruir suas
fontes, entrará também nu-
ma situação estável, nem
progressiva nem involuti-
va".

O cientista declarou-se
preocupado com a falta de
planejamento futuro para o
Brasil. ''Os planejadoresbrasileiros" — disse —"agem ainda no impulso do
crescimento perpétuo. Mas,
devem considerar que den-
tro de alguns anos, 25 ou 30,
o desenvolvimento indus-
trial deverá estabilizar-se,
assim como o crescimento
demográfico, pois não con-
taremos com energia para
alimentar esse processo
ininterruptamente."

Segundo Howard Odum,
desde 1973 os Estados Uni-
dos cancelaram seus inves-
timentos em energia nu-
clear e passaram-nos para
outras formas de energia.
E frisou que "o melhor ca-
minho é o da utilização de
recursos renováveis, sem
tecnologias sofisticadas".

Eletrosul' quer aplicar
Cr$ 6 bilhões em 1978

O presidente da Eletrosul,
Sr Thelmo Thomipson Fio-
res, informou que a empre-
sa pretende investir CrS 6
bilhões no próximo ano. O
orçamento apresentado pe-
ia Eletrosul à Eletrobras
atinge Cr$ 10 bilhões, dos
quais 60% para Investimen-
tos e o restante para gastos
operacionais.

Segundo o Sr Thelmo
Thomipson Flores, 1978 será
o ano de pique de obras na
áiiea da Eletrosul, com o
pi*osseguimenito das obras
das hidrelétricas de Salto
Osório e Salto Samtiago e o
inicio da construção das 11-
coihas de transmissão .die 500

kV ligando Salto Santiago,
a Porto Alegre e Curitiba,,
com interligação com a Hi-
drelétrlca de Itaipu. O or-
çamento da Eletrosul este
ano é de Cr$ 2 bilhões 800
milhões (total a que se che-
gou depois dos cortes efetu-
ados no setor, pois o pedidoinicial da empresa era de
OrS 3 bilhões 200 milhões).

A reunião que haveria on-
tem entre técnicos da Ele-
trobrás e da CHESF com os
representantes do consórcio
europeu que fornecerá equi-
pa/mentos à Hidrelétrica de
Itaçparica, para discussão de
preços, foi desmarcada para
hoje.

acesita
CIA. AÇOS ESPECIAIS ITABIRA

Sociedade da Capital Abarte GEMEC/RCA-200-75/192
CPF-MF n.° 33.390.170/0001

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
PRIMEIRA CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os senhores acionistas para s« reunirem em
Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada na sede social da
Empresa, sita à Rua Tupis, 38 — 13*" andar, às 15:00 horas do
dia 19 de outubro ds 1977, a fim da deliberarem sobre o se-
guinte:
a) Verificação do aumento da capital autorizado pela AGE de

06.04.77.
b) Conseqüente alteração do "caput" do artigo 5o dos Esta-

tutos Sociais.
c) Outros assuntos de interesse da Sociedade.

05 acionistas titulares de ações ao portador que desejarem
participar da Assembléia deverão depositá-las até 4 (quatro) di-as
antes na sede da Empresa ou em qualquer das Agências banca-
rias seguintes:
São Paulo:
Banco do Brasil S.A. — Rua Álvares Penteado, 112
Banco de Crédito Nacional — Rua Boa Vista, 208
Banco Itaú S.A. — Rua Boa Vista, 176
Banco Real S.A. — Rua Boa Vista, 254.
Rio de Janeiro:
Banco do Brasil S.A. — Praça Pio X, S4
Banco de Crédito Real de Mines Gerais S.A. — Agência Inhaúma.
Belo Horizonte:
Banco do Brasil S.A. — Rua Rio de Janeiro, 750.

Belo Horizonte, 11 de outubro de 1977.
a.) Amaro lanar) Gualimesim

Presidente
a.) Jardel Borges Ferreira

Vice-Presidente (P

500 maiores I
empresas do ¦
país já assinam I
Mapa Fiscal. H

Receba também 2 anuários
Mapa Fiscal (1977/1978). e de hoje

até o ílm de 1978 você receberá
também Notícias Econômicas o
semanário que traz muito mais
matéria em cada número sobre

IPI - ICM - IR - ISS - Trabalhismo,
Importação, Exportação, etc.
Preço especial: Cr$ 3.960,00

/%¦

mapa
fiscal

J ÂMAPAFISCALEdlloraS/AVR.MiguclTellesJr.,354-SP.'Capital-Cx Postal-30027
CEP01540r.Tols.:.PBX2784393 -278-4216-2784011 -278-1416-27WI'5()-27S-Uill.

! Solicito; sem compromisso, a visita üc uni representante MF e remessa gratuita de 1
j exemplar desta semana de NOI ICIAS ECONÔMICAS.

I Nome: 
reço:

I Estado:
j Emprés:-

. Cidade:. ....CEP:,
Cargo:
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MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A.
Sociedade de Capital Aberto - GEMEC N.» R.C.A. 200-76/015 - C.G.C. N.° 61.082.004/0001-50

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas:

Tomos a satisfação de informar que no primeiro semestre (01.02.1977 - 31.07.1977) as vandas faturadas superaram o fatu-
ramento em igual período do ano anterior. Ao mesmo tompo, notamos também neste período um acréscimo no lucro liquido,
após dedução do Imposto de Renda.
Considerando expressivos os resultados acima mencionados, decidiu esta Diretoria, conforme facultado pelo Artigo 29
dos nossos Estatutos Sociais, levantar um balanço semestral (1.2.77 - 31.7.77) propondo a distribuição de um dividendo
de 8% sobre o valor nominal da ação.aos Srs. Acionistas detentores de ações ordinárias e preferenciais do Capital de
Cri 171.990.000,00.

Informamos que o novo aumento de Capital autorizado pela Assembléia Geral Extraordinária dn 5.7.1977 no valor do
CrS 103.194.000,00 (mais um ágio de CrS 0,20 por ação), revestiu-se de pleno êxito, sendo 99,20% do mesmo, subscrito
dentro do prazo para o exercício do direito de preferência.
Na Assembléia Geral Extraordinária convocada para 20.10.1977 será submetida a ratificação também a bonificação de
25% a ser distribuída aos antigos Acionistas.
Fica esta Diretoria ã disposição dos Srs. Acionistas para quaisquer esclarecimentos suplementares.

São Paulo, 6 de outubro de 1977
A DIRETORIA

¦\r
BALANÇO GERAL EM 31 DE JULHO DE 1977

(Expresso em milhares de cruzeiros)

ATIVO

DISPONÍVEL
Caixa e bancos ', 44.548

44^548

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO
Créditos:

Contas a receber de clientes 712.234
Menos: v.

Títulos descontados (103.040)
Provisão para devedores duvidosos ( 22.007)

BS_187f'
Bancos - contas especiais 14.887
Aplicações em ORTN - CDB 30.816
Bancos - depósitos Resolução N.<>354 - Importação .... 19.490
Subscritores aumento de capital 101.378
Devedores por ágio no aumento decapitai 20.275
Outros devedores 8.237

782.270' Estoques 249.560
• 1.031.830

Ativo circulante 1.076.378,

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Créditos:
Eletrobras 8.935
Bancos-depósito Resolução N.«354-Importação 12.918
Outros créditos 13.861

35.715,

IMOBILIZADO
Imobilizações técnicas 182.335
Imobilizações financeiras '.. 35.371

217.706

DIFERIDO
Despesas diferidas

Depreciação a amortizar -'Portaria N,<>52 MF de 4 de março
de 1974 3.266

Outras despesas diferidas e pagamentos antecipados 2.307

T3W5TZ

PASSIVO

EXIGÍVEL A CURTO PRAZO
Financiamentos 132.919
Fornecedores 68.144
Impostos a recolher 94.224
Imposto de renda a recolher 11.771
Salários e contribuições sociais 16,186
Diretores, acionistas e outros 23.020
Outras contas e despesas a pagar 10.908
Previsões para 13. <• salário, férias, seguros e outras 8.319

Passivo circulante 365.491
EXIGlVEL A LONGO PRAZO
Financiamentos 253.992
Provisão para imposto de renda 43.268
Provisão para incentivos fiscais 8.847
Acionistas  54_

306.161

PATRIMÔNIO LIQUIDO
Capital 171.990
Aumento de capital em andamento por bonificação 42.998
Aumento decapitai em andamento por subscrição 103.194

318.182
Ágio - reserva para aumento de capital 20.639
Correção monetária do ativo imobilizado 96.034
Correção monetária dos investimentos florestais 2.176
Fundo de reserva legal 17.742
Fundo de manutenção do capital de giroprdprio 102.483
Reserva de bonificações recebidas '..... 5
Lucros em suspenso de exercícios anteriores. 49.282
Lucro líquido do periodo 57.178

663.721

COMPENSADO
Responsabilidade das companhias seguradoras por incêndios,
tumultos e motins e lucros cessantes 2.000.918'Bens 

de terceiros 3.249
Bens nossos em poder de terceiros 6.274
Incentivos recebidos sobre equipamentos CDI - isentados .. 2.052

2.012.493
Menos - Ativo compensado 2.012.493

~~~~~" ~~~ '1.355.372

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PERDAS
DO PERÍODO DE SEIS MESES FINDO EM

31 DE JULHO DE 1977
(Expressa em milhares de cruzeiros)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Vendados produtos 770.572
Imposto faturado 113.859

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 656.713"
Custo dos produtos vendidos 262.398

LUCRO BRUTO 394.31 S

DESPESAS OPERACIONAIS '
Despesas com vendas (inclui ICM de CrS 60.878 mil) 135.1.29
Honorários da diretoria 3.120
Despesas administrativas 75.312
Impostos e taxas diversas 945
Despesas financeiras 54.497
Depreciações e amortizações (menos CrS 14.557 mil já incor-

poradas ao custo) 1.018
270.021

LUCRO OPERACIONAL 124.294
Rendas não operacionais 793
Menos - despesas não operacionais .- ( 17)

LUCRO LIQUIDO DO PERlODO ANTES DO IMPOSTO
DE RENDA 125.070
Provisão para imposto de renda _ 18.200

LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO APÓS O IMPOSTO DE
RENDA 106.870
Menos - fundo de manutenção do capital de giro ^49.692
Lucro liquido do periodo 57.178

DISTRIBUIÇÃO PROPOSTA
a) Exigível a curto prazo

Dividendos (8% sobre o capital de Cr$ 171.990) 13.759
b) Exigível

Porcentagem da diretoria 3.206
Porcentagem do conselho consultivo 12.824

c) Reservas
Fundo de reserva legal 5.344
Saldo à disposição da Assembléia 22.045

"5TT78

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES
NOTAI • DIRETRIZES CONTÁBEIS

Entre os princípios e procedimentos contábeis adotados na elaboração das demonstrações financeiras, destacam-se:
ê) Apresentação de contas

Os ativos realizáveis e os passivos exigiveis em prazos superiores a 180 dias são apresentados como a longo prazo. i
b) Aplicações financeiras '

As aplicações financeiras om títulos mobiliários são demonstradas ao custo, que se aproxima do valor de mercado.
C) Provisão para devedores duvidosos

É constituída até o limite logal admitido para efeitos tributários, que se estima cer suficiente para cobrir possíveis pardas que poderão
decorrer da realização de contas a receber.

d) Estoques
São demonstrados aos custos médios de aquisição au produção, inferiores aos custos de reposição ou aos valores de realização. As
importações em transito são demonstradas ao custo acumulado de cada importação. O custo dos estoques exclui o ICM.
A variação do custo padrão em relação ao custo real foi, no levantamento do balanço intercalar de 31 de julho de 1977, apropriada
ao estoque de produtos acabados com base na diferença entre valores desses estoques ém 31 de julho de 1977 e em 31 de janeiro da
1977.

•) Imobilizados técnicos
São dnmonstrados ao custo de aquisição qu construção, mais correção monetária compulsória anual baseada em coeficientes oficiais
que refletem a correção de valores monetários até o ano piesente; as aquisições anuais são consideradas, para esso fim, como se tivos-
sem ocorrido no último mês do ano. O produto da corrução monetária é levado à reserva específica. A depreciação sobre o custo e ¦
correção monetária é computada pelo método linear e absorvida no custeio da produção e diretamente nos resultados. As taxas uti-
(izadas estão em conformidade com o limite máximo legal admitido para efeitos tributários. As depreciações são corrigidas pelos efeitos
de inflação com base nos coeficientes oficiais. A depreciação contabilizada em ativo pendente, constituída em conseqüência de mu-
.dança introduzida pola legislação de 1974 na forma de calcular a correção monetária, é absorvida anualmente em montantes que nào
excedem a depreciação normal do periodo.

I) Imobilizações financeiras
São demonstradas ao custo de aquisição mais bonificações r .cebidas.

fl) Financiamentos
Os financiamentos em moeda estrangeira estão atualizados às taxas cambiais vigentes na data do balanço.

ti) Provisão para imposto de renda
E constituída no exercício em que os correspondentes lucros ..ia gerados.

I) Efeitos inflacionários sobre o capital de giro
Os efeitos inflacionários sobre o capital de giro no inicio do exercício são calculados com base om fórmula e coeficientes oficiais •
contabilizados como provisão apropriada dos lucros.

NOTA 2-ESTOQUES
milhares de cruzeiros

Produtos acabados 83.956
Produtos em elaboração 44.724
Matérias-primas 116.075
Ferramentas, poças o material de manutenção 10.090
Materiais de uso e consumo e matori ais diversos 3.31'.

263.157
Menos- Provisão para ICM incidente nos estoques ( 15.532)
Importações en andamento _• ..,. .. ,1P.35_

NOTA3-IMOBILIZADO TÉCNICO
Custo Correção Total

milhares do cruzeiros
Imóveis  31.453 53.159 84.612
Máquinas e equipamentos  33.207 49.897 83.104
Moldes .'  51.528 37.230 88.758
Ferramentas  12.545 22.984 35.529
Instalações  8.718 22.377 31.095
Móveis e utensílios  4.464 10.388 14.852
Veículos  3.054 2.630 5.684
Imobilizações em andamento !.....' .'  .12.469 12.469

157.438 198.665 366.103
Depreciação acumulada  40.249 133.740 173.989

• ' 117.189 64.925 182.114
Marcas e patentes  221 __ 221

117.410 | 64.925 182.335
Nos tarmos da legislação vigente, foi procedida a correção do Imobilizado técnico, apurando-se um resultado liquido do CrS 33.194.000,
que foi levado . conta de reserva para futuro aumento de capital,

FINANCEIRAS EM 31 DE JULHO DE 1977

NOTA 4 • EMPRÉSTIMOS EM MOEDA NACIONAL E ESTRANGEIRA
Curto longo
prazo prazo
milhares de cruzeiros'

Capital de giro
Em moeda nacional

Financiamentos do Banco do Brasil  15.726 14.969
Outros  30.000 8.211

Em moeda estrangeira  80.079 188.666
125.805" 211.846

Vinculados 6 aquisição de imobilizado técnico
Em moeda estrangeira

Banco do Brasil  7.024 42.143
Outros  90 ,

7.114 42.146
Tolal  132.919 253.992

Os empréstimos em moeda estrangeira são resgatávois em parcelas de valor variável, venciveis até 1979. Esses cmpréslimos vencem
juros de 2% ao ano cm média acima da taxa interbancária dc Londres. (
Os empréstimos em moeda nacional podem ser classificados como segue:

a) Financiamento do Banco do Brasil - PASEP: com juros de 8% ao ano mais correção monetária, de acordo com as variações das ORTNa
- F E SP: com juros e correção monetária pró-fixada perfazendo 33% ao ano,

b) Financiamento do Banco do Brasil, vinculado . aquisição de imobilizado técnico, será resgatado até 1980 vencendo juros de 2.. ao ano
acima da taxa interbancária de Londres.

c) Os demais financiamentos em moeda nacional vencem juros e correção monotária ãs taxas normais de mercado.
Em garantia dos empréstimos obtidos, a companhia ofereceu:

.milhares de cruzeiros.
Ativo imobilizado 69.547
ORTNs 24.116
Duplicatas 384.064
Estoques 33.693
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Capital*.
O capital social está representado por 85.995.000 ações ordinárias e 85.995.000 ações preferenciais no valor de CrS 1 cada.
As ações preferenciais têm prioridade no recebimento de um dividendo minimo de 10% ao ano, durante os exercícios subseqüentes ao
que se encerrou em 31 de janeiro de 1976 até o que se encorrar em 31 de janeiro dc 1 983, inclusive.
Conforme Assembléia Geral Extraordinária realizada em 5 de julho dc 1977 foi decidido um aumento de capital de Cr$ 171.990,000
para CrS 318.181.500, com os seguintes recursos:

CrS
Recursos de bonificações recebidas 4.610.780
Fundo de manutenção do capital do giro 38,386.720

42.997.500
Subscrição (dinheiro ou créditos) 103.194.000

Em decorrência desse aumento serão emitidas 73.095.750 ações ordinárias c 73.095.750 ações prof oro nei ais no valor de Cr$ 1 cada,
Ao valor nominal das ações subscritas foi acrescido um ágio de CrS 20.638.800 (Cri 0,20 por açáo) o qual foi levado à reserva para
luturo aumento dc capital.

MARIO ARTHUR ADLER
Diretor-Geral

ANTÔNIO SARAIVA
Diretor-Geronte

ALMAHEIMANN
Direto,- Industrial

KARLWEIL
Diretor-lndustrial

EBER ALFRED GOLDBERG
Diretor-Comercial

MIRCEASOLACOLU
Diretor-Adjunto

DR. JOSÉ RUBENS PRESTES DE BARROS
Diretor-Adjunto

ALBERT L.DICHI
Diretor-Adjunto

CLÁUDIO MICHELETTI-Téc. Cont,
Rcg. - DEC 94.692 - CRC-SP 18031

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os mombro5do Conselho Fiscal da MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S/A, abaixo
assinados assistidos pelos auditores, PRICE WATERHOUSE PEAT & CO. tendo examinado,
o Balanço Geral, contas e documentos da mesma Sociedade quo lhes foram apresentados,
rotativos ao periodo findo em 31 de Julho de 1977, e tendo encontrado tudo exato e em boa
ordem, são de parecer que sejam aprovados pela-Assombléia Geral, o Balanço Geral e as contas
acima referidas.

São Paulo, 12 de Setembro dc 1977
GASTÃO RAFAEL GORENSTEIN FRANCO ARTHUR FALBO FRANCISCO MARADEI

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Imos. Srs. Diretores
Manufatura do Brinquedos
Estrela S.A.
Examinamos o balanço geral de Manufatura de Brinquedos Estrela S.A. om 31 de julho de 197 7
e a correspondente demonstração de lucros e perdas do período de seis meses findo nessa
mesma data. Efetuamos nosso exame consoante padrões reconhecidos de auditoria e de açor-
do com as exigências do Banco Central do Brasil para as companhias de capital aberto, inclu-
indo revisões parciais dos livros e documentos de contabilidade, bom como aplicando outros
processos técnicos de auditoria na extensão que julgamos necessária segundo as circunstân-
cias.

Somos de parecer que as referidas demonstrações financeiras são fidedignas demonstrações
da posição financeira de Manufatura do Brinquedos Estrela S.A. em 31 de julho dc 1977 o do
resultado das operações do período do s. s meses, de conformidade com princípios contábeis
geralmente edotados e aplicados do maneira consistente em relação ao exercicio social anterior.

"* São 
Paulo, 3t de agosto de 1977

IRINEUDEMULA
Contador responsável

CRC-SP-56524
.DEMEC-RAI-72/016-2-FJ

PRICE WATERHOUSE PEAT ít CO.
CRC-SP-160
DEMEC-RAI-72/016-PJ
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Presidente tia Isliikawajinia
acha que Brasil pode vir a
liderar a construção naval

"Desde que um país incentivo a produção in-
terna dòs equipamentos e componentes navais de
forma cientificamente racional, então eu admito
que possa ser dito, com segurança, que é histórica-
mente inevitável que o Brasil e outras nações cons-
trutoras navais em ascensão liderarão, no devido
tempo, as indústrias navais do mundo", afirmou on-
tem o presidente da Associação Japonesa de Cons-
trutores Navais e da Ishikawajima Harima Indus-
tries, Hisashi Shinto.

Segundo ele, os países hoje classificados como
tradicionais tenderiam a operar em outras áreas, ci-tando um projeto que será desenvolvido pelos esta-
leiros japoneses para a implantação de um aeropor-to marítimo, no qual serão utilizadas 6 milhões detoneladas de aço, com um custo de 6 bilhões de dó-lares (Cr$ 90 bilhões 120 milhões). De uma maneira
geral, os oradores da Conferência Riomar Seatradetraçaram perspectivas otimistas quanto ao futurodo comércio marítimo.
POPULAÇÃO

Para o Sr Henri Kunimer-
man, presidente da Mac-
Gregor International, so-
mente o aumento popula-
cional nos próximos 30 anos
no mundo Implicará um in-
tercambio comercial mais
intenso. Ele citou um estu-
do de autoria do Prêmio
Nobel Wasslly Leontief para
as Nações Unidas, no qual
a elevação de 4 bilhões pa-
ra 6,4 bilhões na população
mundial até o ano 2000 é ti-
da como impulsionadora de
um crescimento de 3007c
nas exportações mundiais.

Mesmo considerando-se
um aumento de 5% ao ano,
disse o Sr Henri Kummer-
man, nos próximos 10 anos
a frota mercante mundial
terá que ser elevada em
63%, duplicada em 15 anos
e quadruplicada até o ano
2007.

Jogando com dados mais
próximos, mas também den-
tro da mesma linha otimis-
ta, o gerente de Opera-
ções Financeiras da Cacex,
Fernando de Souza Olivei-
r», deixou implícita a ne-
cessidade de aumento da
frota brasileira em função
do crescimento do comércio
do pais. Ele citou um est.u-

Iufra-estrulura limita
a navegação interior

Porto Alegre — O presi-
, dente do Sindicato das Em-

presas de Navegação Flu-
vial e Lacustre do Rio
Grande do Sul, Coronel He-
raldó Botelho, afirmou on-
tem que a falta de infra-es-
trutura das vias aquáticas
nos portos, principalmente
no de Rio Grande, é ainda
o maior obstáculo ao me-
lhor desempenho da nave-
gação interior, dificultando
o transbordo e causando
congestionamentos de na.
vios nos portos.

Disse que somente com
condições mais favoráveis à
operacionalidade da nave-
gação interior, se poderá
pensar em integração
dos sistemas de trans-
porte rodoviário-hidroviá-
rio-ferroviário, lembrando

$_. queN se não "conseguirmos
melhores condições de ro-
tativldade dos navios,, a
economia de combustíveis e
lubrificantes será sacrifica-
da, além de onerar os freies
das cargas, concorrendo
com a descapitalização dás

; empresas e condenando-as
à extinção, por impotência".

Ao depor na Comissão

que estuda na Assembléia
Legislativa os corredores de
exportação o Coronel Heral-
do Botelho destacou que a
rentabilidade do transporte
de cargas por navios é ai-
cançada quando ele realiza
o maior número de viagens
possível entre os pontos de
carga e descarga, mas que
isto "só acontece com uma
infra-estrutura adequada":
vias aquáticas balizadas e
sinalizadas, pontos de carga
e descarga (portos) acessi-
veis e em número suficiente
à demanda, instalações de
armazenagem dimensiona-
das em relação aos volumes
mov imentados e equipa-
mentos de transbordo fixos,
móveis ou flutuantes em
número suficiente para mo-
vimentar grandes quantida-
des de carga.

Na mesma Comissão, o
presidente do Sindicato das
Empresas Transportadoras
de Cargas do Rio Grande
ido Sul, Gastão Prudente,
queixou-se da concorrência
feita pelas cooperativas e
mesmo produtores gaúchos
com as empresas organiza-
das de transporte de carga.

Empreiteiros esperam que
Rede Ferroviária só faca
obra nova pagando dívidas

O presidente da Associação Brasileira de Em-
presas de Engenharia Ferroviária (ABEEF), Sr Ed-
ward John Gepp, disse ontem que "o simples paga-
mento das dívidas contraídas pela Rede Ferroviária
Federal com empreiteiros e fornecedores — que cal-
cuia em dezenas de milhares de pequenas e médias
empresas — é o melhor programa de' apoio que essas
empresas teriam".

A afirmação foi feita com o objetivo de aprovar
a decisão da Rede Ferroviária Federal em não ifti-

. ciar qualquer obra nova em 1978, preferindo primei-
ro saldar seus débitos que giram em torno de CrS 20• bilhões. Somente às empresas de consultoria de en-
genharia a Rede deve atualmente de Cr$ 2 bilhões
500 milhões a Cr$ 3 bilhões, sendo que 20% desse' total se referem a dívidas contraídas em 1976.

. PLANEJAMENTO

...,•' O fato de a direção da
Rede ter deixado claro que

..-.. somente Iniciará projetos
, |j quando houver recursos cer-

tos para cobri-los, foi apon-
, tado pelo Sr Edward John

, Gepp como importante, pois"evitará a repetição do qua-
dro atual de graves dificul-
dades em que se acham mi-
lhares d« pequenas e mé-
dias empresas que confia-
ram na palavra dos admi-
nistradores públicos e asso-' miram compromisso dc for-' necimento de materiais,

- «ervicos e obras e não rene-
Deram o qire lhe é devido".

Assinalou ainda o presi-
dente da ABEEF que o Go-
verno tem uma presença su-
perior a 60% na economia
do pais. "Assim, a politica
antiinflaclónáfla; baseada

no não pagamento de divi-
das, apenas enfraquece as
pequenas e médias empre-
sas e joga por terra qual-
quer outro programa de
apoio às mesmas que possa
vir a ser criado".
. Entende o Sr Edward
GSpp que o atraso no paga-
mento de dívidas por' ór-
gãos governamentais gera
uma reação em cadeia "que
enfraquece toda a malha de
empresas nacionais e frus-
tra os esforços qire o pró-
prio Governo tenta efstivar
de apoio às mesmas. É \m-
portante que se tenha em
mente que o processo infla-
cionário ajuda a desgastar
ainda mais a estrutura das
referidas empresas, pois ao
receberem com atraso o que
fornecem ao Estado, estarão
recebendo sempre um valor
maior que o real".

do feito pela Cacex que pre-
vê para 1981 exportações dc
19 milhões dc dólares apro-
ximadamente (CrS 285 mi-
lhões 380 mili o importações
dc cerca de 18 milhões de
dólares (CrS 270 milhões 360
mil), c que deverão elevar-
se em 1985 para 37 milhões
de dólares (Cr$ 555 ml-
lliõesi na exportação e 33
milhões de dólares (Cr$ 495
milhões 660 mil) na impor-
tação.

Consolidando a tônica
das palestras de ontem na
Seatrade, p presidente do
Sinaval, Júlio Telles da
Silva Lobo, afirmou que"aos receios frequentemen-
te • exagerados quanto aos
efeitos de uma crise no
transporte marítimo", vale ^—
salientar quatro pontos: "O
nosso PNB está crescendo,
expande-se o comércio ex-
terior e especialmente as
exportações, encontram-se
em execução planos para a
Implantação de pólos eco-
nômicos industriais e agro-
pecuários, faz-se necessá-
ria a substituição dos afre-
tamentos, além de aumen-
tarem a cada dia as exi-
géncias de frota de apoio
para os programas de
prospecção de petróleo".

Calcados recusam
colas do Canadá
Porto Alegre — A indústria de calçados

gaúcha e o Governo manterão a firme posi-
ção de se negarem a negociar com o Canadá
se o Governo- daquele pais decidir impor co-
tas às exportações brasileiras de calçados. A
partir deste mês "poderá ser desfacliada uma
luta contra o Governo canadense semelhante
a desenvolvida com o.s Estados Unidos quando
o Brasil acabou vencendo", Informou ontem o
presidente do Sindicato das Indústrias de Cal-
çados de Novo Hamburgo, Níveo Friederich.

Como o Rio Grande do Sul representa
92% das exportações brasileiras feitas ao Ca-
nada e, portanto, será o mais atiiígirio com as
possíveis restrições, os sindicatos gaúchos se
reúnem, provavelmente hoje, com o Secreta-
rio de Indústria e do Comércio. Cláudio Stras-
sburger, para esquematizar a linha de ação do
setor e do Governo brasileiro no sentido de
sensibilizar as autoridades canadenses paraevitar as restrições.

Documento contrário

Segundo o Sr Níveo Friederich — que re-
prsenta o setor calçadista na próxima reunião
do Conselho Empresarial Brasil—Estados Uni-
dos em Washington — o documento, contendo
a posição contrária do Governo brasileiro à
iniciativa do Canadá em restringir as expor-
tações dos calçados brasileiros aos r.iveis de
1975, já foi entregue ao Governo canadense
através da Embaixada brasileira naquele pis.

Ele disse que, embora o volume de cal-
çados exportados para o Canadá represente
muito pouco em relação às vendas feitas parao.s Estados Unidos (apenas 8,7% das expor-
tações), o Brasil não pode aceitar as restri-
ções, "sob pena de ser aberto um precedente
para outros produtos manufaturados exporta-
dos àquele país".

O Sr Niveo Friederich salientou que o Rio
Grande do Sul deve liderar a luta contra as
medidas restritivas através de seus industriais
e do Secretário da Indústria e do Comércio.

Supermercado
v (juer vender

feijão novo
Empresários de super-

. mercados do Rio pediram
ao Ministério da Fazenda
permissão para vender,
além do feijão-pre to impor-
tado do México, o produto
nacional da nova safra a
preço de mercado. Solicl-
tação neste sentido consta
em .documento enviado ao
Governo pela Associação
des Supermercados do Rio
de Janeiro.

Porém, ontem m esmo,
fontes credenciadas do Mi-
nistério da Fazenda decla-
rarum que o pedido dificil-
mente será atendido porque
o feijão-preto da nova safra
está cotado a CrS 600 a saca,
o equivalente a CrS 10 o
quilo para o consumidor. "O
reajuste não está nos pia-
nos da política dc controle
à inflação".

No momento, os .super-
mercados do Rio continuam
sendo abastecidos com
feijão-preto importado do
México cujo preço de venda
é de CrS 7,20 o quilo, confor-
me determinado na lista
CIP/Sunab. Dia 25, próximo,
está prevista a chegada do
último carregamento d o
México com 12 mil tonela-
das. Para os técnicos do Go-
verno, a quantidade d e
feijão importada é suficien-
te para atender os super-
mercados até o Início do
ano que vem.

Empresário (píer Cobec
privatizada e sob a
direção de cooperativas

Curitiba —• O presidente da Cooperativa Cen-
trai do Iguaçu, de Cascavel. Sr Roberto Wypych,
propôs ontom a privatização da Companhia Bra-
sileira do Entrepostos o Comércio I Cobec) e que
sua direção seja entregue às cooperativas. Ele en-
tende que "para que o pais tenha um Instrumento
eficiente na atuação do mercado mundial de
commoditlcs e manufaturados de origem agrico-
Ia" a privatização deve ser paralela à estrutura-
ção dc organismos cooperativista.s de atuação eco-
nômica a nivel nacional.

. O Sr Roberto Wypych lembrou quo a Cobec
íol, criaria para fortalecer a presença brasileira,
(le forma ordenada e regular, no comércio exte-
rior. Mas ele entende que "no fundo, a Cobec se
converteu numa trading- estatal, sujeita às con-
tlngênclas de orientação mais ou menos centra-
llzada dos ministérios econômicos". Alertou paraa necessidade dc privatizar agora, já quo o Go-vonio pretende criar uma trading company nacio-
nal, devendo aproveitar a Cobec, ja estruturada.

Vuntagciis
Para o presidente da Cotriguaçu, entidade quereúne oito cooperativas no Sudoeste do Paraná, "o

Governo não perderia o'comando natural sobrea política de exportações, além de contar com ou-tra estrutura centralizada e onde- opera seu po-der de barganha, que é a Interbrás. Como esta ésubsidiaria da Petrobrás, a.s compras de petróleotem sido coerentemente vinculadas à.s vendas deprodutos do Brasil".
A vantagem básica apontada polo Sr Roberto

Wypych para entrega da Cobec à.s cooperativas é
que "haveria uma soma de toda a estrutura admi-
nistratlva dessa trading estatal, com a disponibili-
dade física das cooperativas. Estas se convertem,
ultimamente, nas principais exportadoras de soja
e derivados, detendo ainda forte posição nas von-
das Internacionais de café, milho, açúcar, cacau,
monta e algodão".

Japão envia
técnicos
ao Cerrado

Brasília — No próximo
mês, chegarão 15 técnlcoi
japoneses para estudar as
condições Iniciais dc lm-
p 1 a n t a ç ã o do projetoagraindu.sTIal do Cerrado.
O Investimento japonês, de
4 milhões de dólares parao Colégio da Pesca e o açor-
cio iiara aquisição, pelo
Japão, cie milho e soja bra-
sileiros são também os ou-
tios pontos acertados pelo
Ministro d a Agricultura,
Alysson Paulii.clli, nos 12
dias do sua viagem e. o
Japão o Canadá.

Disse, otimista com os r*-
siiitaclos dc sua viagem, que
a formação da binacional
Jauão-Brasil para a expio-
ração das terras do Cerrado
estará concluiria até o fim
do ano. O projeto de desen-
volvimento pecuário prevê
a exploração rio 50 mil hec-
tares do Cernido com lmves-
tlmento' inicial de 25 mi-
lhões de dólares dos japone-
ses. Os japoneses promete-
ram importar .soja e milho"na quantidade que o Brasil
produzir".

Para a pe.sca, o Investi-
mento japonês Inicial será
de 4 milhões de dólares
iColégio da Pesca), que ser-
virão como ponto de apoio
tecnológico, especialmente
para captura dc peixe e sua
c omercialização. Informou
quo o Japão importa 60%
dos produtos agrícolas que
consome e está procurando
novas alternativas paira sua
importação.

COMPANHIA
Sociedade de Capital Aberto • GEMEC/RCA-200-76/229
- Fundada em 28/12/) 945 - CG.C.M.F. n.° 61.087.912
São Paulo. 13 de setembro 19/7

Prazadoi Acionistas:
Submetemos à consideração de V. Sas as demonstrações financeiras referentes *n
exercício encerrado em 30 de junho de 19/7. acompanhadas dos parecerei do Conselho
Fiscal e da Preice Waterhouse - Auditores Independentes.
O MERCADO
No período da safra, julho/dezcmbio/76. que corresponde ao primeiro semestre do
exercício que estamos comentando, verificaram-se, na sua plenitude, os efeitos do
regime de contingenciamento das matérias pumas importadas,1, introduzido paraassegurar o escoamento da produção nacional de matérias primas intermediárias,
sistema que, superadas algumas dificuldades iniciais vem funcionando a contento
como úmeo instrumento capaz de compatibilizar os interesses da lavoura, da indústria
de fertilizantes e as metas traçadas pelo governo federal, dentro da política substitutiva
de importações de insumos básicos.
No período, janeiro/junho/77, abrangendo, por conseguinte, o segundo semestre deste
exercício, diversas circunstâncias perturbaram a produção c a comercialização de
fertilizantes na época em que a demanda, por razões 'sazonais, é substancialmente
menor.
O cancelamento, em fins de dezembro do ano passado, do subsídio ao agricultor de

40% sobre os preços dos fertilizantes - posteriormente, compensado, em parte, com
a eliminação dos juros de 1í>% sobre os financiamentos nas compras deste ínsúmo • e
as informações nu sentido de que um regime compensatório na aquisição de matérias
primas importada:, e nacionais seria introduzido para diminuir os pieços finais, preju-dtcarám o desenvolvimento dos negócios naquele petípdo.
Superadas estas contingências, o suprimento de matérias- primas do exterior o local
e o processamento industrial normalizaram se. obscivando-sc urna recuperação
expressiva da demanda pela proximidade do período de maior consumo.
A EMPRESA
O faturamento bruto atingiu CrS ü^G milhões, representando um aumento de 32%
sobre o valor faturado em igual periodo do exercício anterior.
O resultado líquido antes do IR. CrS ?6.1 milhões, reflete o comportamento desfavorável
do mercado durante o segundo semestre do exercício, como exposto no item anterior,
a não acusa na sua plenitude os reflexos positivos das reformulações introduzidas na
sistema de comercialização e distribuição, objetivando dinamizar as Unidades Tcrmi-
nadoras e Distribuidoras do interior. ,
Por outra parte, se bem foi possível contei as despesas administrativas que acusam
apenas uma expansão nominal decorrente do índice tnflacíoriário, o mesmo não
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ocorreu com as despesas fmnncejias. Com efeito, além dr registrar taxas mídiai
superiores às praticadas no exercício anterior. íoi necessária uma maior utilização d*
linhas de crédito no apoio ãs subsidiárias e. principalmente, atendei a antecipação
das comprar, de matérias primas nacionais c importadas, para lazer lace ao programa
rfe comercialização de fertilizantes paia o plantio tia primavera
Durante o exercício, além de complementar a estrutura dt: iodas as Gerência'-. Regíonai».
com especial ênfase ao recrutamento e treinamento dc pessoal qualificado part
aprimorar a assistência técnica ao lavrador, adquirimos novas instalações, com capa-
cidadã de armazenagem e distribuição adequadas, cru Goiânia e Campo Grande •
instalamos novas Unidades Distribuidoras em Manhüaçü e ArcebÜrgò (Minas Gerais)
p em Orientei e Erigeriltolro Srnitt» (.São Paulo).
f ssas providências e o constante crescimento ú^ demanda de fertilizantes abrem
perspectivas promissoras para o próximo exercício que |ã são palpáveis no momento
da apresentarão deste relatório.
O capital da Empresa permaneceu inalterado duranto o exercício em os 10? milhõel
e as reservas atingiam, em 'íO de junho p.p.. CrS 94 milhões, não considerando ainda
a correção monetária do ativo imobilizado relativo ao exercício findo.
COLIGADAS E SUBSIDIÁRIAS
Continuamos a desenvolver nosso programa de remariojarnòntó. dás paitidpaçüoa

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO FINDO
EM 30 OE JUNHO DE 1977 (Notai)
(Expressa em milhares de cruzeiros)

Quadro I Quadro II

PASSIVO A
DISPONÍVEL

Caixa
Bancos ,

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO
Contas a Receber

Clientes
ProvisSo para devedores duvidosos

Títulos i
Por venda de investimentos {Nota Sa e b)
Por cessão de créditos (Nota 4 e bb)
Por prorrogações de duplicatas (Nota 5b)
Oulros

Devedores com garantiareal
Empresas controladas
Juros a receber (Nota 5b)
Outros
Estoques

Acabados
Semi-acabados
Matérias-primas
Almoxarifado
Importações em andamento »,

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Contas a receber
Clientes
Provisão para devedoies duvidosos

Títulos
Por cessão dc créditos (Nota 4)
Outros

Devedores com garantia real
Empresas controladas
Outra;

Obrigações e empréstimos compulsório Eletrobrás
ao custo

IMOBILIZADO
Financeiro

Participações em empresas controladas
Ferticap - Fertilizantes Capuava S.A. (Nota 3)
Copas Construtora o Empreendimentos
Imobiliários S.A. (Nota 4)
Outras (Nota 5)

Participações por Incentivos Fiscais (Nota 6)
Outros Investimentos

Técnico (Nota 2)
DIFERIDO

Despesas Pagas Antecipadamente
Outros

COMPENSADO

37
7.38/

20/014
(6j>30)_"200.784

4.633
0.61 ?
6.714
4.81)2

226.626
3.035
2.017
2.4/3
4.01)2

69.716
13.711

130.284
2 010

04.414

1.325
— .MSI

1.285

3.715
6C4

1,607
3.229

 3.9BCL
14.640

1.01)4

240.022

300.134
547.600

16.446
8.677

14.276
72Ç_
1Ò2.4B7
53.103 155.680

3.559
051 4.210' 723.074

_;_43a2M
1,161.358

EXIGIVEL A CURTO PRAZO
Instituições financeiras (Nota /)
Títulos a pagar operações de câmbio (Nota 7)
Fornecedores
Empresas controladas (incluindo OO (000) 34.160 da

Ferticap - Fertilizantes Capuava S.A.)
Credores por empréstimos dc estoques
Dosposas com importações a pagar
Mercadorias a entregar
Comissões a pagar
Fretes a pagar
Dividendos a pagar
Impostos c encargos a recolher
Provisão para remuneração dc partes beneficiárias

(Nota 8 • Quadro III)
Diretores e Acionistas .
Imposto do Renda a Pagar-Exercício Antenor
Adiantamentos do Clientes
Divorsas contas a pagar

TOTAL OO PASSIVO CIRCULANTE
EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Instituições financeiras (Nota 7)
Títulos a pagar nperações de câmbio (Nota 7)
Fundo de resgate das partes beneficiárias (Nota f))
Provisão para imposto dn ron âá* exercício corrente

PATRIMÔNIO LIQUIDO (Quadro III)
DIFERIDO

Receitas antecipadas

COMPENSADO
Avais concedidos para controladas (Nota fi)
Avais concedidos em investimentos vendidos

(Nota 9)
Avais concedidos para associadas
Contratos de seguros
Uuplicatas cm garantia dc empréstimos (Nota 7)
Outios

CONTINGENTE (Nula 10)

119.626
12.072

110.933

35.73/
24.171
13.2//
10.022
S.724
6.181
7.274
4.646

2.401
1.598
1.572
1.666
7.764

94.1,18
60.94:)

. 4.960
2.110

131.360

30.769
1.866

186.639
82.01,4

__o,j!ajL

36/.203

158.6?/
100,806

36.8.
723.074

438.204

VENDAS
CUSTO DAS VENDAS
LUCRO BRUTO
DESPESAS COM VENDAS

Fretes
Comissões t
Descontos de pontualidade e abatimentos
Devedores duvidosos
Outras

GASTOS GERAIS
Honorários da diretoria
Despesas administrativas '
Impostos e taxas diversas
Despesas financeiras líquidas

DEPRECIAÇÕES menos CrS 3.506 mil apropriados
aa custo dc produção

Lucro operacional
RENDAS NÃO OPERACIONAIS

Financeiras (inclui CrS 6,654 mil de controladas}
De participações
Lucro na venda de itens dos imobilizados

financeiro e técnico
Outras

DESPESAS MAO OPERACIONAIS
lucro liquido antes do imposto de renda

PROVISÃO PARA IMPOSIO DE RENDA

926.654
688 142

38.116
37,947,

6.726
2.058
9^5/.

2.761
53.153

8 6/9
63.313

6.815
294

1.002
4.213

92.303

_2Ji2Z
15.076

11.324

26.120
2.116

\\

i LUCRO l lOUlUO DO EXERCÍCIO (Quadro III) 24.004,

Quadro III'

LUIZ.BOCCALATO
Diretor Presidente
CIC 037.834,668

UAI O FRANCISCO TARICCO
Diretor Vice-Presidente

CICO19.930./48

¦ WLADIMIR ANIONIO 1'UGGINA
Diretor txncutivo
CIC 064.353.358

ANIOIIIO PARADA DOS S
Diretor Executivo
CIC 047.331.348

Quadro IV

JOSt LUIZ RODRIGUES
Contador- C.R.C-SP-92681

CIC 064.710.218

DEMONSTRAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO NAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LIQUIDO \
DO EXERCÍCIO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 1977 (Not« 1)

(Expressa em milhar» do cruzeiros)

RESERVAS RESTRITAS 1

Correção
Caninl Manutenção Monntfria ... ' ' . ¦
L.apuai . r.nit-ii rin Ações « T , , Reserva lucros Patrimônio

(Nota 8) Ü°a^2 
jmbbilIzÜdo 

Bbnllicadas 0ul"J:, To,al ' Legal Acumulados Liquido
Técnico

Saldos no inicio do exercício 102.000 40342 4.992 4/12 177 50.223 8.813 16.116 1/6.152
Reversão de excesso de provisão para imposto

de renda do exorclcio anterior 4 /q ,> /q
Correção monetária do imobilizado técnico

(Nota 2) 7,27,; 7 27il 7.275Bonificações recebidas provenientes de
Correção monetária do imobilizado técnico 2/ 2/ 2!

Distribuição no exercício
Participação estatutária da diretoria ( ROO) ( 800)
Incentivos liscais - decreto 64.214 6M 6e(; ( p60)

Lúcio líquido do exercício (Quadro II) 24.004 24.004
Apropriações

Reserva legal i 200 ( 1,200)
Reserva de ações bonificadas ^85 285 ( 285)
Reserva para manutenção do capital de giro 18.300 (?) 18.300 (13.300)Remuneração de partes beneficiadas (Nota 8) { 2.401) ( 2.401)
Fundo de resgate das partes beneficiárias

(Nota 8) ( 720) ( 720)
Oividendos propostos - 6% para as ações

ordinárias e'8% para as ações preferenciais
(Nota 8) ( /.121) ( 7.121)

Saldos no Fim do Exercício 102.000 58.642 12.267 6.024 83/ 76.770 10.013' 8.103 196.888

, (•) Consoante lórmula legal o valor dessa reserva atingiria aproximadamente CrS 21 milhões, e teria como limite paia (ins liscais o montante do lúcio liquido do exoiclcio.

( DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS DO
EXERCÍCIO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 1977 (Nota 1)

(Expressa om milhares de cruzeiros)
~RÊCÜ 

ilSOS OBTIDOS
Lúcio liquido do exercício 24.004
Encargos e receitas que não repiesenlarn desembolso

ou (recebimento) de numerário
Depreciações 6;1 H?
Outlus (llquidu) '86

30.321
Produto da venda drntons dos imobilizados financeiro e técnico 0,200
Lucro na venda de itens dos imobilizados financeiro c lócníco,
liquido ( 1 002)

Aumento liquido do exiylvcl a loiigo prazo 82.326
Diminuição do alivo pendente I 021
Aumento do passivo pendente ?82

121.118

RECURSOS APLICADOS
Aquisição de imobilizado técnico 4,741
Aquisição de investimentos 3.752
Transferência do paitc das contas mantidas com culigadas paia

urna conta especifica de aumento de capital 29,794
Distribuições no exercício e dividendos propostos 7.1 ?\
Remuneração e fundo.de resgate das partes beneficiárias 3.121
Participação estatutária da diretoria 000
Aumento do realizável a longo prazo —AJS&.

54.122

AUMENTO DO CAPITAL DE GIRO £L£&.
REPRESENTADO POR:

Aumento no ativo circulante 142,335
Aumento no passivo circulante ., ,..?5.3Q9.
Aumento do capital de giro 67.026
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British Petroleum
é a Ia a negociar
contrato de risco

A Brltlsli Petroleum é a
primeira empresa estran-
geira chamada pela Pctro-
brús para Iniciar, na próxl-
ma segunda-feira, a fase do
negociação da .segunda liei-
tação de contratos de risco.
Os técnicos da empresa cíie-
garão de Londres, segundo
a Petrobrás, no próximo
fim de semana.

A Petrobrás informa aln-
da que tendo cm vista o
elevado número de propôs-
tas (as 15 empresas que se
candidataram apresenta-
ram 28 propostas), conduzi-
rà as negociações bloco por
bloco, iniciando os traba-
liios pelas áreas localizadas
na bacia de Santos, onde
existem M blocos. Esgota-
das as propostas da bacia
de Santos, a Petrobrás Ini-
ciará a chamada das cm-
presas que apresentaram
propostas para a foz do
Amazonas, que tem nove
blocos disponíveis. Para a
terceira área colocada em
licitação, que foi a bacia de
Pelotas, não houve ne-
nhuina proposta.

OS CONTRATOS
DE RISCO

Após um ano e um mês
de o Presidente Gelsel ter

autorizado a realização da
Ia. concorrência dos con-
tratos de risco, em 0 de ou-
tubro de 1975, a British
Petroleum assinou com a
Petrobrás o primeiro con-
troto brasileiro de presta-
ção de serviço, com cláu-
.sula de risco, para expio-
ração de petróleo também
na bacia de Santos.

Além da British Petro-
leum, apresentaram pro-
postas de exploração de pe-
tróleo com cláusula de ris-,
co na segunda concorrên-
cia as seguintes empresas:
Agip S.p.A.; Allled Cheml-
cal Corporation (Union Te-
xas Petroleum Div.); Atlan-
tlc Richfield Company (Ar-
co); Cltco International
Petroleum Company; Com-
pagnie Française des Pe-
trolcs (Total); Demlnex;
Exxon Coropration (Cia
Exxon Corporation (Cia.
Esso Prospecção do Brasil);
Hispânica de Petróleos S.A.
iHlspanoil); Marathon Int.
Oil Company; Pennzoil In-
ternatlonal Co.; Shell Ex-
ploration Services; Pccten
Brazil Company; Standard
Oil Company of Califórnia
e Texaco Inc.

. & 1
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As partes avariadas da torre eda junta foram examinadas ontem, vara preparar os reparos
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Enquanto isso, a torre de processo recebia os últimos retoques para o reboque a Campos

junta ficou na tone e
reboque de base começou

Todas as duas partes da junta universal que
ligava a torre de carregamento de Garoupa à sua
base ficaram na torre, enquanto a base, com seu
lastro de concreto, foi para o fundo do mar. A tor-
re avariada já está ancorada na baia de Sepetlba,
enquanto que a base está sendo arrastada, até um
local com 50 metros de profundidade, onde a Petro-
brás pretende fazer a operação de retirada do fundo
do mar.

A Petrobrás, enquanto isso, já encomendou na
Alemanha duas chapas de aço especial (tipo ASTM
A. 537. GRJi, para o caso de precisar reparos na
torre e de reconstrução dos engates. Estas chapas,
pesando 20 toneladas, ficam prontas cm 15 dias.
Com relação ao outro aço especial, usado para fa-
brlcar a base, a informação é que, caso realmente
não se consiga recuperar a antiga, a Petrobrás pode
Iniciar a construção de outra base Imediatamente,'
pois tem a quantidade suficiente em estoque. Sobre
a compra de uma monobóia, no fim de semana
chegam ao Rio representantes do fabricante
(Imodcoi, para negociar com a Petrobrás.

Na baia de Sepetiba desde segunda-feira, de-
pois de ter sido encontrada, á deriva, ao largo de
São Sebastião, no litoral paulista, a torre de car-
regamento era ontem vistoriada por dois engenhei-
ros e quatro operários. O ponto principal de inte-
resse era a parte da junta universal, dos engates
e das válvulas que servem para encher ou esvaziar
os tanques de lastro.

As únicas avarias visíveis na torre de mais de
1 mil toneladas de peso e 132.metros de comprimeft-
to, eram as braçadeiras laterais, que estavam com
as pontas entortadas e partidas, confirmando as
informações dos técnicos da Petrobrás, de que "ha-
viam funcionado como um sistema de segurança".
Este fato, junto com a agora quase certa recupera-
ção da base já permite que o chefe da Assessoria
Espacial da Bacia de Campos, Paulo de Vasconcel-
los, diga que o cronograma inicial de Garoupa será
mantido, sem adiamentos. Uma indicação disto
eram os preparativos finais para o reboque da torre
de processo, com 1 mil 500 toneladas, que flutuava
ontem a algumas centenas de metros da torre ava-
riada, com uma chata e um rebocador atracados.

PAULISTA DE FERTILIZANTES

iim coligadas e subsidiárias c roostrüturando Btias atividades operacionais.
Na Fnriicap, qut; responde pela fabricação de-Supor fosfato Simples e Triplo e pela
metade do programa de fertilizantes conicicializados por esta Empresa (da ordem dt
450.000 toneladas/ano), prestando ainda serviços de granuIaçSo a terceiros, alérn
de complementarmos os investimentos pata reformular e ampliar seus equipamentos
a Infra -estrutura de recepção e armazenagem, implantamos um regime industrial e
administrativo de integração operacional com a Fábrica de Santo André e Unidades
Temimadoras do interior. Com essas medidas o processo de recuperação desta Empresa
quanto a produção o eficiência industrial vem-se acelerando devendo estar concluído
ate o final do presente ano.
A COPAS CONSTRUTORA, dada'a situação que vem enfrentando o mercado imo-

ibüiário, deverá sofrer profundas transformações, sendo que no momento restam
apenas (17) dezessete unidades para serem vendidas.
A COPAS NORDESTE, teve o seu projeto aprovado neste ano pela SUDENE que
compreende urna unidade produtora de matérias primas intermediárias em Camaçari
(BA) c o remanõjãmonto da Unidade Terminadora cm Recife.
A coligada Cultrosa S A., em Camamu (BA), continua melhorando a sua produção dd
litex corn a conseqüente elevação do sua receita operacional.

Estamos constituindo a Copas Agropecuária S/A. para desenvolver unV projeto agro-
pastoril numa área de 8.500 ha em Serra Dourada (BA). ,
Durante o exercício findo vendemos, a nossa participação acionária na Fertibrás s
Unlterra. Nesta última continuamos a manter um vínculo operacional, uma vez que
a sua rede de vendas atua na comercialização dos nossos produtos no Triângulo
Mineiro e Mato Grosso, regiões em franco desenvolvimento, notadamente a última.
As comissões geradas nessas operações estão sendo aplicadas na liquidação do débito
desta ex-subsidiária junto a esta Empresa.

CONCLUSÕES
O conjunto de providências abrangendo: 1) modificação na política de comerciali-'
zação. ampliando e dinamizando a rede de Gerências Regionais e Unidades Termi-
nadoras e Distribuidoras, propiciando um maior volume de vendas diretamente ao
agricultor: 2) integração operacional, industrial e administrativa, das Unidades fabris
de Santo André e Mauá (Ferticap); 3) remanejamento das participações acionárias em
subsidiárias e coligadas e; 4) desmobilização de ativos não diretamente vinculados
às operações ou a futuras expansões, foram implementadas ou estão em vias de
conclusão. Essas medidas, se não se refletiram ainda plenamente no resultado do
exercício, já começaram a se manifestar de forma positiva, como se verifica ao com-

pararmos o comportamento do resultado do trimestre julho/setembro/76 v, julho/
setembro/77, tendência que confirma as perspectivas de um resultado semestral
bastante superior ao apurado no mesmo período do ano passado.
Estão em curso negociações para acionar os instrumentos tm vigor aue oropiçiam
esquemas de apoio à capitalização ao empresas privadas nacionais, com o que espe-
ramos melhorar a relação entre recursos próprios e do terceiros, complementando
assim a fase de consolidação sustentada pela rocuperação dos índices de lucratividade.
A evolução do mercado de fertilizantes, que continua apresentando indicas do crês-
cimento expressivos, seja pela intensificação do consumo em regiões tradicionais,
seja pela expansão da fronteira agrícola e. por outra parte, o funcionamento de esquemas
que compatibilizam o desenvolvimento da produção local de matérias primas básicas
e intermediárias, com um atendimento cada vez mais eficiente das necessidades da
agricultura, propiciam condições para que Empresas como a nossa possam operar a
expandir-se normalmente, num regime do rentabilidade compatível com os investi-
mentos o riscos envolvidos.
Externamos nosso reconhecimento a todos os nossos colaboradores, funcionários a
representantes pela dedicação e esforços apresentados.

A DIRETORIA

NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 1977

NOTA 1 - DIRETRIZES CONTÁBEIS
Entre os princípios e procedimentos contábeis adotados na elaboração das demons-
trações financeiras, destacam-se:
a) Apresentação das contas

Os ativos realizáveis o os passivos exiglveis em prazo superior a 180 dias são'
apresentados corno a longo prazo.

b) Provisão para devodores duvidosos
E constituída respeitando o limite legal admitido para efeitos tributários, sendo
julgada suficiente paia cobrir eventuais perdas na realização das contas a receber.

c) Estoquos
São demonstrado; aos custos médios de compra ou^producão, inferiores aos
custos de reposição ou aos valores de realização. As importações em andamento
são demonstradas ao custo acumulado de cada importação, acrescidas pelos
direitos provenientes do atual sistema de coníinyonciamento no valor de
Cr$4 milhões com correspondente contrapartida a crédito de custo de vendas.
Esse sistema provo que para uma dada quantidade de matérias-primas adqui-
ridas no mercado nacional sejam gerados direitos de importação de outras
rnatértas-ptim.is. normalmente por custos infctKtfcs às nacionais. Essa pro-
porção de matérias-primas importadas c nacionais o levada em consideração
no processo de determinação de preços. Paia atender ao princípio de confron-
taçSo entre o processo de determinação de preços o o de custas, foi reconhecido
esse direito, uma vez que o exercício atual foi onerado por custos mais elevados
provenientes do aquisição de matérias-primas nacionais. Com este princípio,
adotado durante o exercício, os resultados estão aumentados em cerca de
CrS 3.100 rnil c a provisão para imposto de renda em Crt 900 mil.

d) Imobilizado técnico
Ê demonstrado ao custo de compra ou construção, acrescido do correção,
monetária compulsória anual baseada em coeficientes oficiais que refletem a
correção de valores monetários aló ò ano precedente. O produto da correção-'
monetária ô destinado a uma conta do reserva para aumento de capital. A
depreciação sobre o custo e correção monetária é computada pelo método
linear e absorvida no custo do produção ou diretamente nos resultados. As
taxas utilizadas estão ern conformidade com o limite legal admitido para oleitos
tributários.

•) Imobilizado financeiro
Ê demonstrado ao valor de custo mais bonificações recebidas. As bonificações' 
provenientes do capitalização de reservas decorrentes de lucros são conside-
radas corno receitas não tiperacionais e apropriadas dos resultados a urna
reserva para aumento de capital, enquanto aquelas provenientes de correção
monetária do imobilizado técnico são creditadas diretamente em conta de
reserva para aumento do capital.

f) Instituições financeiras
Os financiamentos ern moeda estrangeira são demonstrados às taxas de câmbio
vigentes no final do exercício.

g) Imposto de renda .
ê constituído ncr rriòníanta |á reduzido polo valor dos incentivos fiscais a realizar.

h) Efeitos úa inllnçáo sobre o capital de giro
Os efeitos do ihíiaçSo sobre o capital de giro são calculados com base na fórmula
e coeficientes oficiais o contabilizados como reserva apropriada dos lucros em»
suspenso em montante inferior ao lucro do exercício (Quadro MT).

I) Fretes
Os fretes são provisjonadõs cm regime de competência. •.

j) Comissõos \
-São priivisionadar, com base em percentuais variáveis aplicados sobro o mon-
tante das vendas realizadas no exercício, sondu pagas por ocasião do efetivo
recebimento dessas vendas.

k) Participação estatutária da diretoria
A participação ria diretoria nos lucros, prevista estanitariarnentc. no montante
de até 10% do lucro líquido, é contabilizada quando de sua determinação em
Assembléia Gorai Ordinária.

I) lonr.'.l;iç.Iio do sociedade por oçõos
A lei de sociedade por ações, publicada em I / de dezembro de 1976. disciplina
princípios e procedimentos contábeis a selem adotados para elaboração e
divulgação (tas demonstrações financeiras dos exercícios a serem iniciados
a partir de 'l de janeiro de 1978. As disiJOíicõcs contidas na referida lei. quo
terão reflexos nas demonstrações financeiras, compreendem, principalmente;

Nova sistemática rio cíírrcç&o monetária
Demonstrações fírianeníras consolidadas

NOTA 2 - IMOBILIZADO TÉCNICO

Balancete intercalar resumido em 30 de junho de 19/7:

mivo circulante
Passivo circulante .

Ativo circulante líquido
Realizável a longo prazo
Imobilizado técnico (liquido)
Imobilizado financeiro
Ativo diferido (liquido)
Exiglvel a longo prazo

CrS(000)\' 
84.855 ¦
99.086

( 14.231)• 2.711
109.103

1.503
4.974

45.572 ,~5X48Íy

de cobrança, havendo garantias reais no montante aproximado do CrS 2.600 mil/N
• CrS 2.473 mil referentes a juros a receber sobre duplicatas vencidas,

NOTA » ¦ PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS

f: Valor da N
Participação

Cultrosa - Culturas Tropicais S.A.
Investimentos em processo - principalmente FÍNOR
Outras

RooresentadO por;
Capital social (40.253 mil açõas de CrS 1 cada) 40.253
Cráditos de acionista para futuro aumento de capital

(Companhia Paulista de Fertilizantes • COPAS)
Reserva de correção monetária do imobilizado técnico
Outras reservas
Ajustes ainda não registrados contabilmentt

C'H00ü)
5.979
6.199
2.098

14.276

9.000
20.036

792
( 11.593)

A participação na Cultrosa representa 27% rio capital social da empresa, que está
situada na área da Sudene o encontra-se om faso inicial de produção do látex.
Durante o exercício foram adquiridas 607.000 ações pelo valor total de CrS 807 mil.

NOTA 7 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Os financiamentos substancialmente destinados para o capital de giro são suma*
nados como segue:

A participação no capital social da Ferticap é de 99.9% ao custo do OS 53.362 mil:
As operações das duas empresas são interdependentes e verticalmente integradas.
Por condições de mercado em 1977. e estrutura de capital, as metas orçadas não
lotam plenamente alcançadas. Presentemente existem planos para reestruturação
de capital, com a finalidade de reduzir substancialmente o impacto dos encargos
financeiros sobre os resultados. Dossa forma a situação da empresa em 30 de junho
de 1977 é considerada transitória.
As compras e vendas efetuadas no exercício com a controlada, a preços normais,
atingiram os montantes do CrS 163 milhões o CtS 12 milhões, respectivamente.
As demonstrações financeiras da empresa são regularmente examinadas por audi-
tores independentes por ocasião do encerramento do exercício social (31 de
janeiro).
NOTA 4 • COPAS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S.A.
O balancete demonstrado a seguir inclui certos ajustes que. embora não efetuados
nos registros de contabilidade, foram considerados para melhor apresentação das
demonstrações financeiras.
Balancete intercalar resumido em 30 de junho de 1977:

/ Principal " Encargos TotalN
CrS (000) CrS (000) CrS (000;

a) Moeda nacional 83.826 2.335 86.161
b) Moeda estrangeira USS 8.639.000 123.976 4.107 128.083

207.802 6.442 214.244
Monos - parcela a cuito prazo 113,184 6.442 119.626
Parcela a longo prazo 94.618 — 94.618

c) Operações de câmbio . ~~~ —==
Curto prazo 12 072 .12.072
Longo prazo 66.943  66.943

v. 69.oi5 - 69.01 ãy

Os encargos financeiros estão de acordo com as taxas normais de mercado, incluindo
correção monetária ou variação cambial. Os financiamentos a longo prazo são
resgatáveis em parcelas mensais, trimestrais ou semestrais, vencendo-se a primeira
em feveroiro de 1978 e a última em março de 1980. Foram dados em garantia desse3
financiamentos-os seguintes ativos:

os (uuu)

t

Ativo circulante
Passivo circulante

Ativo circulante liquido
Realizável a longo prazo (imóveis a venda)

Imobilizado técnico (liquido)
Imobilizado financeiro
Ativo dilerido (liquido)

CrS (000)*\
, 9.802 x

20.849
(11.047)
27.522

433
234

_4áá
17.586-

j Estoques
Duplicatas a receber

V Imobilizado técnico

141.646 1
82.064
9.570y

NOTA 8 - CAPITAL
O capital é composto de 102 milhões de ações, no valor nominal de CrS 1
totalmente subscrito e integralizado por residentes no caís, como segue:

Representado por:
Capital social (3.600 mil ações de CrS 1 cada)
Cróditos de acionista para futuro aumento de capital

(Companhia Paulista de Fertilizantes - COPAS)
Reservas
Prejuízos acumulados

3.590

14.195
2.357

( 2.466)17:586 J

CrS ÍoooTN
Ações Ordinárias

Ao Portador
Nominativas

Ações Preferenciais
Ao Portador
Nominativas

37,535
14,392
51.927

42.564
7.509

50.073
102.000 i

f Custo Correções Depreciações A
Histórico Monetárias Acumuladas Total

Cri (000) Cri (000) CrS (000) CrS (000)
Teircnui 14.583 3.987 18.570
Edifícios • 16.739 8.845 2.822 21.762
Instalações 3.391 2.069 2.691 2.369
Maquinas o equipamentos 6.672 7.865 9.468 6.069
Móvois o utensílios 2.284 1.768 , 2.241 1.811
Veiculus 5.815 1.454 4.732 2.537
Imobilizaçúcs cm
andamento 575 hlh....

K 49.059 25.988 21.854 53.193 I

A participação no capital social da construtora é de 66,7%. ao custo de CtS 2.251 mil.
Dunnto o exercício, foram adquiridas 550 mil açõos representando 15,7% do
capital social pelo valor de CrS 467 mil, além de cessão de créditos no valor total
do CrS 6.767 mil. dos quais CrS 3.715 mil a recobor a longo prazo.
As domonstrações financeiras da empresa são regularmente examinadas por audi-
dores independentes por ocasião do encerramento do exercício social (31 de
dezembro),
NOTA 5 ¦ PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS CONTROLADAS - OUTRAS

Valor da
Participação

Cr»(000)
7.M0'

450
.. 727

8.677

Copas Nordeste S,A. Fertilizantes e Defensivos
Agrototal S.A. • Produtos e Serviços Agrícolas
Copas Plásticos Indústria. Comércio e Representações Lida.

A correção monetária contabilizada no exercício resultou em aumento líquido de
CrS 7.2/5 mil quo (oram lovados a crédito do roserva específica.
NOTA 3 - FERTICAP • FERTILIZANTES CAPUAVA S.A.
O balanceio demonstrado a seguir inclui certos ajustes que, embora não efetuados
nos registros do contabilidade, foram considerados para molhai apresentação das
demonstrações financeiras.

Durante o exercício foram vendidas as participações a saber:
a) Fertibrás S.A. Adubos e Inseticidas pelo valor de CrS 6.123 mil (a receber

CrS 4.123 mil), sendo auferido um lucro da CrS 802 mil incluído em rondas
nSti operacionais. Nos termos do contrato da venda, a empresa é splidariamente
responsável com o comprador na proporção de sua participação societária,
por quaisquer encargos decorrentes de eventuais processos fiscais cujo fato
gerador tenha ocorrido no período om que loi acionista majoritária da Fertibrás.
ou seja. 4 de abril de 1974 a 20 de abril de 1977.

b) Unitorra ¦ Comércio e Indústria de Produtos Agrícolas S.A.. pelo valor a receber
de CrS 510 mil. representando o custo de aquisição da participação. Estão
pendentes de recebimento os seguintes valores:
• CrS6.7M mil por diversas prorrogações de duplicatas decorrentes de vendas

efetuadas e. subseqüentemente, substituídas por notas promissórias;
- CrS 6.560 rnil referente a cessão de créditos (duplicatas a recobor da ex-con-

trolada) que poderão ser devolvidas após serem esgotados todos os recursos

As ações preferenciais, sem direito a voto. tem preferência no recebimento de um
dividendo fixo de B% ao ano, não cumulativo, em relação ao seu valor nominal,
bem como participação, em igualdade de condições, proporcionalmente com as
ações ordinárias, em quaisquer distribuições efetuadas e, ainda prioridade no
reembolso do capital em caso de liquidação da sociedade.
As partes beneficiárias de emissão da companhia (num mil) são remuneráveis «
resgatáveis como segue:
Remuneração
Na base de 10% sobre os lucros líquidos anuais, em total. ,
flesgate
A critério da assembléia geral dos acionistas, o resgate poderá ocorrer » partir do
próximo exercício, não podendo ser inferior a três vezes a média de sua remune-
ração nos três últimos exercícios, inclusive o último. Para esse fim é constituído
um fundo específico em percentuais que variam entre 2% a 5% aos lucros líquidos
anuais.
NOTA 9 - AVAIS CONCEDIDOS
Para controladas por empréstimos obtidos junto a instituições financeiras:r

Ferticap - Fertilizantes Capuava S.A.
Cooas Construtora e Empreendimentos Imobiliários S.A.
Copas Nordeste S,A. Fertilizantes e Defensivos
Copas Plásticos Indústria. Comércio e Representações Lida.
v_

CrS (000)
100.709

12.095
16.457

2.099
! 131.360V

Foram também concediaos avais a ex-controlada Fertilizantes União SA, no valor
do CrS 30.769 mil com vencimento até 1982.
NOTA 10- CONTINGENTE
Nenhuma reclamação de natureza tributária de valor substancial está presente-
mente em discussão com as autoridades fiscais, ombora as declarações de rendi-
mentos. bem como outros encargos tributários, estejam sujeitos a exame e revisão
dentro dos prazos legais.

PARECER DO CONSELHO FISCAL
'Òg abamo «slnados.;miimbros do.Cõnseítio Fjsciit da COMPANHIA PAUUSTA DE. FERflLIZÃNUSi tondo examinado as Contas

ria Dirnirjtifl. o BaUirvço Paiiimoniat, ar. DempnsttaçrjBs iIb Resultados?tln MovimontaçSo do P.itnm6ti:n t itnndo n a Origem a ApiitacAo de
Itfcuiso?, bom como. os Noiar. Explicaitvas b,un fawm parlo Intoqranta (lassas domonítidcGas, Í9la!ivos ;¦<> oXQfcIcto social oncairado om .30 d%
junho da (977; sâo rio patocer cjub ai mesmas atenuam às oxigãnctas loflais n disposições estatutárias em vigor, pnto qua recomendam
sua apiovaç-io.

HUMdtRIOSAVOlA
CIC 1)03.701.038

ANIONIO StOUNDINO OE SAO JOSl
CIC 000.737.848

«IGUnDW. SCHIHOLEd
CIC 065.13'j.«a

PARECER DOS AUDITORES
1 ¦ E-aminamos o balanço giiai c* Comoanrua Pauiisla de Fmiihíante* • COPAS levantado em 30 de iunho de 1977 « ti co"#sooo.

dantes domonsliações da conta de luctOI a perdas, da movimenlafSo nas cintas rio patrimônio 'íquirio e da origem e aplicação da recu'*os do
•«arcIcJo lindo nessa rr.e;ma riaia. Efetuamos nosso exame consoante oaj"ies ieconhetidos de auditoria e de acordo com as exigências do
Banco Cenlral do Brasil para companhias de cap-lal aberto, incluindo rovisôts parciais dos livros a documentos da contabilidade, bem como
aplicando oulios processos técnicos de auditoria na exiensio que julgamos necessária segundo as crcunitlncias, com eacecio do comeniarJo
no parágrafo 2.

? - As demonstrações financeiras em 30 da fúritlO de 1977 de «mmesas controladas ri; (oram examinadas oor auditores independaniai,
farfio pala (tua) nio expressamos nosso parecer sobre esses inveslimenlos.

3 - Com exceção do referido no parég-afo 2, e sujeno a eventuais ajustes aue oossam decorrer da raalitacao dos valores descritos na
Nola b-B, somos de parecer tiue as referidas demonstrações financeiras slo fided-ynas demonstrações da posição financeira da Companhia
Paulista de Fertilizantes • COPAS am 30 de junho de 1977. do resultado das operações, da movimeniaçáo nas conias do patrimônio liquido e
6* origem a aplicação do recursos do exercício, de conformidade com princípios com abeis geralmente adolados e aplicados de maneira consulente
«m relação ao exercício anlenor, corn exceção da mudança mencionada na Nola t-C.SSo Paulo, 08 da aetembfo da 19'7

Pnce Waiet pousa
Auditores Independentes.

CRCSP-160
DlMLC.RAi-;?/oií.rj

Coniador retponslvel
Idneu De MuH
CRCSP565!*

OEMECRAI.7Z/OI6.2ÍJ

Secretário afirma que não
é primordial em Camaçari
transferir a tecnologia

j Salvador — O Secretário das Minas e Energia
da Bahia, Sr José Mascarenhas, afirmou ontem nes-
ta Capital que o modelo tripartite (capital privado,
capital estatal e capital estrangeiro) adotado no pó-
Io petroquímico de Camaçari não pode ser acusado
de ineficiente como transferidor de tecnologia, por-
que não se propôs à transferência como objetivo pri-
mordial."Objetivo, quando da implantação do Copec, foi
o de viabilizar um ° projeto em que as multinacio-
nais sabiam que sua participação seria minoritária.
Aqui na Bahia a dúvida foi eliminada e então pas-
sou a se fazer esta exigência (transferência de tec-
nologia), como no pólo do Rio Grande do Sul", ex-
plicou o Secretário baiano.
TRANSFERÊNCIA

Ele acrescentou que, ho-
je, é difícil que não se fa':a
transferência de tecnologia,
e que mesmo na Bahia, não
se fazem novos contratos se
não houver contrato de tec-
nologia.

Assim, no caso do com-
plexo petroquímico de Ca-
macari — ao contrário das
criticas que têm surgido —"não há culpa do modelo, a
tese é que era outra". Como
exemplo, citou que no pólo
do Rio Grande do Sul o ca-
so de transferência de tec-

nologia com maior sucesso
envolve uma empresa for-
mada com base no modelo
tripartite, a Politeno.

O Sr José Mascarenhas
ainda rebateu informações
de que a participação do
capital estrangeiro no
Copeg, foi com base no va-
lor de tecnologia, explican-
do que "esses casos estão
flagrantemente diminuídos,
porque procurou-se evitar
ao máximo uma participa-
ção somente com esse valor
itecnologiai, fazendo-se
com que a empresa aportas-
se capital adicional''.

Economista propõe criação
de Fundo Industrial a ser
administrado pelo BNDE

A criação de um Fundo de Financiamento à In-
dustria, no âmbito do Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico, com recursos gerados pelas de-
preciações do imobilizado das empresas e tendo porobjetivo financiar a expansão e modernização do
próprio parque industrial do país, está sendo pre-conizada pelo professor Gerson Simões Monteiro, da
Faculdade de Economia e Finanças do Rio de Ja-
neiro.

, A idéia básica é fazer com que as empresas, ao
efetivarem a depreciação de seus equipamentos, com
o respectivo abatimento no Imposto de Renda, rea-
lizem os depósitos daqueles valores junto a rede
bancária, à disposição do Fundo, que seria gerado
pelo BNDE. Estes depósitos renderiam juros e te-
riam correção monetária (pagos pelo BNDE) que,
por sua vez, financiaria as empresas empenhadas
em projetos de expansão ou modernização.
VANTAGENS

Entende o professor Gcr-
son Monteiro que, além de
aliviar o orçamento do
BNDE. o F u n do teria ca-
racteristicas antiinflacio-
párias e permitiria o cum-
primento da legislação so-
bre a depreciação do imobi-
lizado, que tem sido intei-
ramente distorcido, visto
que é transformado em ca-
pitai de giro b, muitas ve-
zes, canalizado para área
financeira.

Assinala que outra vanta-
gem do Fundo seria o for-
taleeimento da economia
nacional, com menor de-
pendência externa, uma vez
que os rscursds seriam cap-
tados dentro do nosso pró-
prio sistema econômico. Es-
te fortalecimento econômi-
co a ser obtido através de
maior produção industrial,
expandiria a oferta de em-
pregos e, consequentemen-
te, melhores níveis de bem-
estar social.

Além da correção no des-
tino dos recursos da clepre-

ciação do imobilizado, diz o
professor Gerson Monteiro
que o Fundo servirá tam-
bém para impedir a forma-
ção da estruturas pàtriino-
niais obsoletas, pois garan-
tira sua utilização na mo-
dernização industrial, de
forma a sempre poderem
atingir o nível ótimo de
funcionamento.

O Fundo de Flnanciamen-
to à Indústria corrigiria
ainda a falha existente no
mecanismo dos financia-
mantos concedidos pelos or-
ganismos financiadores do
sistema creditício governa-
mental à.s empresas, atra-
vés dos seus programas de
financiamento destinados a
inversões exclusivamente no
ativo fixo dessas empresas,
O professor Gerson Montei-
ro cita o caso do parque
têxtil brasileiro para mos-
trar a necessidade de se
buscar garantir uma fonte
permanente de recursos pa-
ra qua as indústrias de to-
dos os setores possam efeti-
vãmente se modernizarem a
custos baixos. v
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Informe Econômico
Ajustes rápidos

As informações sobre os cortes que o Go-
verno está jazendo nas aplicações üo Banco
do Brasil — e os remanejanienlos no Orca-
mento Monetário, de maneira geral — estão
propositadamente pouco precisos.O Governo quer adotar uma posiçãobastante flexível, para ir ajustando onde jormais jácil e mais rápido, para ganhar em
agilidade. E não quer se comprometer com
levantamentos globais, exaustivos. As pri-meiras notícias de que há desvios de rota,
vai apertando os pontos mais ao alcance da
mão.

Outro objetivo a alcançar, agora, é jáir evitando uma expansão exagerada no ji-nal do ano, para segurar o começo de 1978.
Experiências em anos anteriores revê-

Iam que se as rédeas ficarem frouxas nos
últimos meses do ano, vem borrasca, na cer-
ta, no começo do ano seguinte.

Esse mesmo sentido de previdência cie-
veria ser aplicado ao comportamento das
exportações.

Os prognósticos da produção de grãos
dos Estados Unidos — e a própria safra so-
viética — são brilhantes.

Um amortecedor

O decreto efue conferiu ao Ministro Vel-
loso a responsabilidade de coordenar os pe-
didos de aumentos de preços dos produtos
de empresas estatais, antes de serem homo-
togados pelo Ministro Simonsen, teve uma
finalidade essencial: criar um amortecedor
entre os pedidos do Ministério das Minas e
Energia — especialmente gasolina e energia
elétrica — e o Ministério da Fazenda.

Conteúdo e forma

A solução para a concorrência dos tur-
bo-geradores de Itaipu — um negócio cie 700
milhões de dólares — será brasileiríssima.

Na forma e no conteúdo.

Estoques em São Paulo

Maurício Sehúlman c Osvaldo Iório,
presidente e diretor do BNH, foram e volta-
ram de São Paulo, ontem, para se encontrar
com diretores de empresas de crédito
imobiliário.

Tema: estoques.

LTB na semana que vem

Ao longo da semana que vem o Banco do
Brasil vai tomar uma decisão sobre o grupo
LTB.

A informação é do presidente do Banco,
Karlos Rischbieter.

O Banco do Brasil é o maior credor da
LTB e uma das saidas em estudo, já confir-
mada pelo Ministro da Fazenda, seria o BB
assumir temjoorariamente seu controle'
acionário.

Muito e bem feito

Varreu o mercado cafeeiro critem o ru-
mor de que estariam no Brasil compradores
da General Foods e da A&P, fortes importa-
dores americanos. E que teriam vindo fazernegócios especiais.

Delauro de Oliveira, diretor de exporta-
ção do IBC, disse "não desminto nem con-
firmo".

Se forem fazer negócios especiais, que
façam bem feito e em grandes quantidades.

A um português
Foi feito oniem um negócio de venda de

café ao preço de registro — 3,20 dólares porlibra-pesor
A Rio Doce, de Vitória, vendeu 50 sacas

a um importador português.

Quem cai fora

De um forte produtor de café:— O preço do café no mercado tem até
uma vantagem: quem não é do ramo cai fora.

Se for tudo bem

«Se hido correr bem, em 19S2 a produçãobrasileira de petróleo chegará a 700 mil bar-
ris/dia. (Hoje é de cerca de 170 mil).

O consumo será, também em 19S2, de
1,2 milhão de barris/dia.

O déficit, portanto, chegará a 500 mil,
que custarão cerca de 2,2 bilhões de dólares
(ao preço, de hoje, de 12 dólares o barril).

Em 1976, o Brasil gastou 3,8 bilhões de
dólares com combustível e lubrificantes.

"O maior obstáculo para explorar a re-
gião de Campos é logístico; as estruturas es-
tão localizadas em águas profundas e ficam
pelo menos a SO km da costa".

A exploração da região de Campos custa-
rá entre 3 e _ bilhões de dólares.

Extraído da International Petroleum
Encyclopedia, de 1977, da mesma editora
americana que publica o respeitável Oil and
Gas Journal.

th INDÚSTRIA MECÂNICA S.A.
¦COC N9 33.051.186/0001-67
SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO

,, GEMEC 
- RCA 200 - 76/283

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

l.a CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Extraordinária
Flciim, r>or este Edital, convocados os Srs. Acionistas da

CBV - INDÚSTRIA MECÂNICA S.A. a so reunirem em Assom-
blóla Geral Extraordinária, na sede da Empresa, ã Rodovia
Presidente Dutra n? 2.660, Rio do Janeiro, RJ, às 10 hora»
do dia 20 de outubro de 1977, a fim de deliberar sobre a
seouinte Ordem do Dia:

1) — Balanço, Relatório da Dircloria, Demonstrativo do Resul-
tado e respnelivo Parecer do Conselho Fiscal, relativos
ao 19 semestre de 1977.

2) — Aprovação da Proposta da Diretoria, com respectivo Pa-
recer do Conselho Fiscal, para distribuição de um dl-
videndo de 12% relativo ao 1? Semestre de 1977, so-
bro todas as acoes que compõem o Capital Social de
Cr$ 36.691.200,00.

3) — Adaptação dos Estatutos Sociais à lei 6.404/76.
¦1) — Aprovação da proposta da Diretoria para um aumento

do Capital Social por bonificação, passando de Cr$
.16.691.200,00 (trinta e seis milhões, seiscentos e noven-
ta e um mil o duzentos cruzeiros) para Cr$ 47.698.560,00
(quarenta e sota milhões, seiscentos e noventa e oito
mil, quinhentos e sessenta cruzeiros), resultante da in-
corporação de reservas, mediante distribuição óo ações
na proporção de 30% das ações possuídas, da mesma
espécie.

5) — Aprovação da proposta da Dircloria, com respectivo Pa-
recer do Conselho Fiscal, para aumento do Capital So-
ciai, por subscrição, passando para Cr$ 73.000.000,00
(setenta e três milhões de cruzeiros), na proporção de
69% das ações possuidas, sendo a subscrição feila em
ações preferenciais, ao valor nominal de Cr$ 1,00 (hum
cruzeiro) e com ágio de Cr$ 0,50 (cinqüenta centavos).

6) — Autorização à Diretoria para negociar com instltuiçõe»
financeiras a colocação de eventuais sobras da subscri-
ção, observadas as formalidades legais.

7) — Aprovação da gratificação da Diretoria referente ao 1'
Semestre do 1977.

8) — Eleição do Conselho de Administração.
9) — Honorários do Conselho de Administração.

10) — Outros assuntos do interesse social.

Rio de Janeiro, 11 de outubro de 1977.

PAULO 0IDIER VIANA
Direlor-Presidenle

S_y
BANCO CENTRALDO BRASIL

COMUNICADO DEDIP N.°546
OFERTA DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

LETRAS DO TESOURO NACIONAL (LTN)
O BANCO CENTRAL DO. BRASIL, tendo em vista o
disposto no artigo 2° da Lei Complementar n.° 12, da
08.11.71, e no parágrafo 1.°, do artigo 1.° do Decreto-Lei
n.° 1.079, de 29.01.70, torna público que acolherá no
próximo dia 17.10.77, no horário das 10:00 às 11:30
horas, propostas de Instituições Financeiras para a com-
pra de LETRAS DO TESOURO NACIONAL, a taxas
competitivas; como segue:

LTN DE 91 DIAS LTN DE 182 DIAS
DE PRAZO DE PRAZO A
VENCER: VENCER:

Montante da
Emissão: CrS 2.000 milhões CrS 3.000 milhões
Data da
Emissão: 19.10.77 19.10.77
Data do
Resgate: 18.01.78 19.04.78
2. As Instituições Financeiras deverão apresentar suas
propostas ao DEPARTAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA
do BANCO CENTRAL DO BRASIL nas seguintes pra-
ças:

1-RIO DE JANEIRO (RJ)
Departamento da Dívida Pública - DEDIP
Praça Pio X n.° 7,10.° andar - tel. 244-2662
2-SÃO PAULO (SP)
Núcleo Regional da Dívida Pública
Av. Paulista n.° 1.682, 6,° andar - tel. 285-5202 ,

3. Os formulários a serem utilizados.pelas Instituições
Financeiras serão distribuídos no dia 14.10.77, no,horário
das 14:00 às 16:30 horas, nos locais mencionados no
item anterior.
4. As propostas serão entregues em envelope fechado,
mediante o preenchimento de formulário próprio para
cada prazo (modelo do BANCO CENTRAL DO BRASIL-
DEDIP) no qual serão especificados o montante da pro-
posta (mínimo de um milhão de cruzeiros) e a respectiva
taxa de desconto sobre o valor nominal das LETRAS DO
TESOURO NACIONAL, bem como o valor líquido por
CrS'100,00, expresso com até 3 casas decimais, que
prevalecerá sempre para efeito de apuração.
5. As Instituições Financeiras deverão apresentar suas
propostas para aquisição de LTN assinadas por dois
diretores,ou porfuncionários devidamente credenciados 

'

para esse fim, cujos nomes e cargos serão identificados
mediante aposição de carimbos.

; 6.0 BANCO CENTRAL DO BRASIL procederá à aber-
tura-das propostas às 11:30 horas, reservando-se o
direito de, a seu critério, aceitartotal ou parcialmente as
propostas/ou mesmo recusá-las.
7. As propostas de compra de LETRAS DO TESOURO
NACIONAL, apresentadas com incorreção no seu
preenchimento, serão automaticamente excluídas da
licitação.
8.0 BANCO CENTRAL DO BRASIL no dia 17.10.77
informará por escrito, no horário das 16:00 às 16:30
horas, diretamente às Instituições Financeiras o resul-
tado da oferta e pela imprensa, no dia seguinte, apenas
as taxas máxima, média e mínima aceitas.

• 9. As LETRAS DO TESOURO NACIONAL emitidas em
decorrência desta oferta estão subordinadas às normas
estabelecidas pelo Decreto-Lei n.° 1.338, de 23.07.74,
com as alterações previstas no Decreto-Lei n.° 1.49.4, de
07.12.76.
10. A entrega dos títulos será processada contra paga-
mento no dia 19.10.77 até as 15:00 horas utilizando-se a
mesma rotina já em vigor para a liquidação das LETRAS
DO TESOURO NACIONAL.
Rio de Janeiro (RJ), 10 de outubro de 1977.
DEPARTAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA
a) Chefe de Departamento

MCE nega
bloqueio
à carne

Bruxelas — A Comissão
Executiva do Mercado Co-
mum Europeu (MCE) des-
mentiu-ontem nesta Capital
que a comunidade dos nove
paises pretenda suspender
ou restringir as Importações
de carne da América Lati-
na.

Segundo o porta-voz do
MCE, a Instituição está uni-
camente estudando a possi-
bilidade de Importar exclu-
slvamente carne desossadn,
já que nos paises latino-
americanos exportadores o
rebanho bovino está conta-
minado de febre aftosa e é
justamente nos ossos onde
se alojam os virus da doen-
ça.

DESMENTIDO

O Dorta-voz do Mercado
Comum Europeu descartou
desta forma as declarações
feitas na última segunda-
feira pelo Secretário de
AgrlcuLtura e Pecuária da
Argentina, Mario Cardenas
Madariaga, a jornalistas em
Buenos Aires. A medida
afetaria a pame bovina e
suina procedente da Argen-
tina, Uruguai, Brasil e Pa-
ragual.

Sociêlé Géiiémle da Bélgica Comissão
compra empresas de
mineração de Diamantina

Bruxelas — A Socióté Géncrale da Bélgica aca-
ba dc assumir o controlo acionário de duas empre-
sas" brasileiras de mineração — a Mineração Tcju-
cana c a Dragagem dc Ouro S/A, que pesquisamdiamante em Minas Gerais. A operação foi feita
através de duas sociedades da Société Générale, a
Sociedade de Inversões Beceka (Sibeka) e a União
Mineira, e de duas filiais brasileiras — Sibradian
Participações Ltda. e União Mineira e Metalúrgica
Ltda. (Unimeta).

A Mineração Tejucana produz 700 mil diaman-
tes por ano, e a Dragagem de Ouro extrai de 40 a500 mil metros cúbicos dc areia anualmente. Além
disso, a própria "Dragagem" conta com importante
participação na "Tejucana". Essas duas empresas
eram de propriedade do Sr Alexandre Minsk.
TOTAL DA INVERSÃO

O total da inversão reali-
zada pela Sibradian e Uni-
meta é de 115 milhões de
dólares (Cr$ 1 bilhão 727
milhões 300 mil). A Sibeka
ficou com uma participação
dc 55%, e a União Mineira
com W.h. A operação foi
desenvolvida com o total
acordo do Governo brasi-
leiro e de Minas Gerais, on-
de as empresas estão locali-
zadas.

Há muito tempo a Mine-
ração Tejucana vinha en-
frentando sérios problemas,
como a falta de capital, de
tecnologia c de mão-de-obra

especializada. O principal
problema era a falta de di-
nheiro para investir na pes-
quisa de novas minas de
diamante, a céu aberto e
subterrâneas, na região de
Diamantina, Minas Gerais.

A produção brasileira de
diamantes em 1974 girava
em torno de 254 mil 32 qui-
lates, sendo que só Minas
produzia, naquele ano, 74
mil 32 quilates, dos quais o
grupo do Sr Alexandre
Minsk participava com cer-
ca de 50%. Hoje, o Brasil
tem 45 minas em atividade
de diamantes, sendo que
oito estão paralisadas.

CONCURSO DE AUDITOR DO BANCO CENTRAL

COMUNICADO
A ABIA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TÉCNICOS DE ADMINISTRAÇÃO, seçáo Estado doRro de Janeiro, tem o prazer de comunicar aos seus associados c aos diplomados cm C.ènciasContábeis que estão abertas as inscrições para o CURSO DE RECICLAGEM em Ciências Contábeis,

objetivando prepará-los para o CONCURSO DE AUDITOR DO BANCO CENTRAL.

Oi professores convidados são: Hugo Rocha Braga, Análise de Balanço; Daniel Hakin, Conta-
bilidade e Auditoria; Paulo Di Tomazzo Lugarinlio, Matemática Financeira; José Heitor, Bancária;
Alfeu, Estatística; a Edivaldo Souza Miranda, Comunicação e Expressão.

Inscrições a Informações: ABTA — Av. 13 de Maio, n.° 44 — 3° andar das 10:00 às 18:00 h.
ou p/ tel. 232-1519 e após ás 19:30 h. p/ tel. 255-7955

Duração Prevista: de 20/10/77 a 18/11/77 das 19:00 ás 22:00 li. (P

Segure
este

endereço:
Rua Barão de Ipanema, 32 B

Telefone: 237-5796Copacabana
Novo escritório da Sul América.

Neste endereço você pode fazer o seguro do seu carro; da sua casa,
da sua vida ou de acidentes pessoais. As inspeções são feitas pelo
próprio escritório (estacionamento próprio) e o que é melhor:
as indenizações também são pagas aqui em Copacabana.
Conclusão: você não precisa mais ir à cidade para tratar de seguros.
O novo escritório da Sul América funciona de 2? a 6? feira, das
9:00 às 17:00 hs. É bom saber o horário porque mesmo sendo
tão pertinho, não vale a pena perder a caminhada.

SUL AMÉRICA
SEGUROS

cjuer saber
cie projeto

Brasília — o presidenteda Comissão dc Agricultura
cio Senado, Agenor Maria
(MDB-RNI, vai hoje procu-rar o secretário-geral da
Arena, Deputado Nelson
Marchesan (RS), para in-
dagar-lhe por que a Cama-
ra mantóm paralisado o
projeto-de-lel que Impede o
aumento de cotas de trigo
às empresas moageira.s vin-
culadas a grupos multina-
clorials.,

Autor do projlto, o Depu-
tado Marchesan não tem
uma explicação para a sua
retirada da ordem do dia
após ter sido aprovado em
primeiro turno. A retirada
foi pedida pelos líderes da
Arena e do MDB sem que
a tivessem justificado.

OBJETIVO

Apresentado no 1 n I c 1 o
deste ano, o projeto, n°
34G2-A, considera "empresa
moageira nacional, para os
efeitos da política de trigo
aquela que possui maioria
de seu capital votante sob
controle de brasileiros e
tem no pais sua sede de de-
liberações". No seu artigo 3o
o projeto estabelece res-
trição para o desenvolvi-
mento das empresas moa-
geiras ligadas às multina-
cionais ao determinar que
"a partir desta lei, a Sunab
outorgará, semestral ou
anualmente, cotas adiclo-
nais às empresas moagenas
nacionais, atendendo às ne-
cessidades de consumo".

Na defesa dc seu projeto,
o Deputado Marchesan tem
frisado a necessidade de re-
formulação da política de
trigo "a fim dc que sejam
favorecidos os legítimos in-
teresses da economia nacio-
nal contra a especulação de
iniciativa estrangeira" e dis-
«e "ser preciso conter a In-
gerência dos interesses mu!-
tinacionais no setor do tri-
go". O projeto foi aprovado
pelas Comissões de Justiça
e Agricultura, da Câmara,
e, em primeiro turno, no
plenário, sendo depois retl-
rado da ordem do dia.

O Senador Agenor Maria
foi o principal aliado do De-
putado Nelson Marchesan
na tramitação do projeto
que define moagem colo-
nial, e que resultou na Lei
6 387, de 1976.

ô

CIMENTO
IRAJÁ S.A.

C.G.C. n.° 33.332.883/0001-96

AVISO AOS
ACIONISTAS

Pagamento de
dividendos

para as ações
preferenciais

Comunicamos aos Senhores
Acionistas, proprietários de ações
preferenciais, que, a partir de
14 de outubro do corrente ano,
iniciaremos o pagamento dos dl-
videndos (ixos • cumulativos de-
vidos às ações preferenciais, a
6% ao ano sobre o valor nomi-
nal, referente aos exercícios so-
ciais de 1975 e de 1976.

ATENDIMENTO:

Os Acionistas serão atendidos
de 2a. a 6a.-feira, no horário
de 9:00 às 12:00 horas e de
13:00 às 17:00 horas na Rua
Melvin Jones, 35 — 17.° andar,
na cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro, 12 de ouru-
bro de 1977.

GERALDO DIAS
MÁRIO CARÚS BICCA
Diretores (P

_V

Telefone para 264-6807

e faça uma assinatura do

JORNAL DO BRASIL
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nossotelefone a Partii-del^O'?? ^ «*

PABX 283-1212
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Rua do Carmo, 27-grupos701/2
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Substitutos do café
para consumidor dos
EUA preocupam Atalla

São Paulo — O presidente
da Coporsirear, Sr Jorge
Wolney Atalla, disse ontem
estar preocupado com a
proliferação de sucedâneos
de café nos Estados Unidos,
principalmente os lançados
pela General Foods, Nesllé,
Toddy e outras companhias,
"o que leva os norte-amerl-
canos a consumi-los, pois
não sabe o real sabor de um
bom café".

O Sr Wolney Atalla disso
mie "até agora, houve uma
racionalização do consumo
de café nos Estados Unidos,
e nâo propriamente diml-
nuicão, como muitos propa-
laram". Para ele, "o consu-
mlídòr dos Estados Unido3
não deixou o hábito do ca-
íé, mas não o consome, co-
mo antigamente, grandes
quantidades, preferindo do-
sar o uso de acordo com a
necessidade".

PREOCUPAÇÃO

— O que me preocupa é
a proliferação de suceda-
aicos de café nos Estados
Unidos, principalmente os
lançados pela General
Foods, Nestlé, Toddy e ou-
trás companhias. São mis-
turadas de chicória, com
casca de trigo e outros pro-
duto» que nada têm com
café. Como o norte-ameri-
cano não sabe o real sabor
de um bom café, ele acaba
consumindo esses suceda-
neos", afirmou.

Explicou que ''após uma
normalização do mercado
mundial, o Brasil deveria
partir para uma campanha

agressiva no mercado exter-
no, para mostrar o que é
realmente um café de qua-
lidade, Temos que mostrar
a qualidade do nosso produ-
to, que é mesmo o melhor
do mundo".

Uma vitória que conse-
guimos com a Hllls Bro-
ther's, foi uma exportação,
este ano, de 450 mil sacas
de café brasileiro para os
Estados Unidos. Creio que
Isso é multo bom para o
pais e nos traz boas pers-
pectivas para o futuro".

Volto a salientar: não
houve a queda na demanda
do café nos Estados Unidos,
apesar das campanhas que
enfrentamos contra o pro-
duto brasileiro".

AÇOCAR

O Sr Wolney Atalla expli-
cou que os representantes
da Kwait Sugar estiveram
ontem cm São Paulo, onde
acertaram uma compra de
10 milhões de dólares (Cr$
150 milhões) para a monta-
gem de uma usina de açú-
car no Kwait, assim como
para compra do produto
brasileiro.

— O importante é que a
tecnologia será lnteiramen-
te nacional. Não podemos
deixar de observar que es-
tamos exportando teonolo-
gia. Estamos também parti-
cipando de uma concorreu-
cia maior na Ilha de Malta,
para o fornecimento de
uma usina de maior porte,
também com tecnologia na-
cional", concluiu o Sr Wol-
ney Atalla.

Nestlé espera vender
quando baixar estoque

"Não adianta baixar o pre-
ço do café, pana vender
mais, enquanto lá fora os
estoques forem altos. Deve
haver um estoque de quatro
toneladas de solúvel nos
EUA e Inglaterra, e uns
três milhões de sacas nos
EUA, onde o consumo é de
1 milhão e 500 mil sacaa
mensais. Creio que em de-
zembro voltaremos a ven-
der café" — disse o diretor
da Nestlé, Sr Urs Pias.

Ele admitiu que alguns
exportadores brasileiros de
solúvel possam estar en-
írentando dificuldades para
colocar seus produtos no
Mercado Comum Europeu,
notadamente a Inglaterra,
mas frisou que isso não
ocorre com a Nestié. Disse
que a Nestlé internacional
está sempre buscando no-
vos produtos, entre eles su-
ced&neos do café, e que ou-
trás multinacionais fazem o
mesmo.

— Na Europa e Estados
Unidos são vendidos suce-
daneos para o café que che-
gam a custar menos da me-
tade do preço do café. Al-
guns sucedâneos utilizam,
somente, cereais, mas ou-
tros incluem uma porcento-
gem de café. A Nestlé já
decompôs o café em seus la-
boratórios, mas não conse-
guiu reconstituir seu aroma.
Eu não acho que o preço do
café seja alto. Na verdade,
na Suíça, por exemplo, uma
xícara de café custa 1 fran-
co e 40 centavos, dos quais
o café entra com menos de
10 centavos. Só o garçom ga-
nha 20 centavos para levar
a xícara da cozinha do res-

Exportador diz que"fria" não ê fraude

líir
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taurante à mesa — mais do
q\ie o produtor brasileiro,
que faz grandes investimen-
tos e corre todos os riscos
— dise o Sr Plaz.

O diretor da Companhia
Industrial e Comercial Bra-
sileira de Produtos Alimen-
tares — Nestlé, afirmou que
não pode, ainda, avaliar o
recuo do consumo nos pai-
ses desenvolvidos, e por isso
não se sentia à vontade pà-
ra elogiar ou criticar a poli-
tlca adotada pelo IB C.
Acentuou, entretanto, que
seria errado baixar o preço
de exportação antes que se
acabasse o estoque interna-
cional. E negou que, da
mesma forma que as em-
presas de petróleo — que
apoiaram a alta de preços
da OPEP para viabilizar as
pesquisas no Mar do Norte
e no Alaska — as multina-
cionais produtoras de suce-
daneos para o café estives-
sem interessadas em man-
ter altos ds preços do pro-
duto brasileiro, pelo menos
até que garantissem merca-
do para os seus sucedâneos,
como o Sunrise, lançado pe-
Ia Nestlé nos EUA.

O Sr Plaz afirmou que
sua empresa estava com-
prando café no interior a
Cr$2 mil 300 a saca, mais
o ICM, e que agora deveria
pagar Cr$ 2 mil 500. Quanto
aos p r eç o s internacionais
do café, disse que há duas
semanas a saca de boa qua-
lidade podia ser comprada
na Europa por dois dólares
a libra, e o solúvel por cinco
dólares a libra, abaixo das
cotações defendidas pelo
Brasil.

Exportadores do Centro
de Comércio de Café do Rio
de Janeiro estavam preocu-
pados, ontem, com a reper-
cussão das chamadas ven-
das frias, anunciaias peloIBC "sem as devidas expli-
cações". Eles afirmaram
que não se trata de fraude,
mas sim de um expediente
usado pelos médios exporta-
dores para enfrentar as
multinacionais, e adotado
legalmente, inclusive pelos
exportadores de soja.

O Sr Humberto Modiano,
por exemplo, disse que "pai-
ra no ar uma suspeita de
fraude, no que é chamado
de venda fria de café. Mas
em todas essas declarações
existe comprador, vendedor,
cambio fechado, depósito
prévio e a própria mercado-
ria. Por resolução do Banco
Central, o café tem que
acompanhar qualquer
adiantamente d e cambio.
Ele é representado por um
warrant de igual número de
sacas do respectivo contra-
to de cambio".

Perguntado sobre a si-
tuação das chamadas ven-
das frias, o Sr Modiano, di-

retor da Ouro Fino Impor-
tador Exportadora SA,
acrescentou:

Trata-se, na verdade, de
artifício para os operadores
médios.tuptniquins, sem or-
ganização lá fora, no extei-
ror, poderem concorrer com
as multinacionais. Nâo é
outra a razão pela qual a
Interbrás usa para as suas
operações intenacionais a
Interbrás Caymã Co. Aliás,
em vez de declarações frias,
o termo certo seria pré-re-
gistro, já usado, por quem
conhece bem os mecanis-
mos de café e cambio. E,
que eu saiba, o pré-registroé aceito pela. Cacex para
operações de soja. O que é
permitido em soja aparece
como crime em café".

E concluiu o Sr Modiano:"Claro que o exportador
ou o importador são respon-
sáveis pela boa finalização
da operação. E, a meu ver,
quando em dificuldades de-
vido a mudanças bruscas no
mercado internacional de
café, esses exportadores
médios deveriam ser ajuda-
dos, e não discriminados".
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CÊDÜLA S.A.
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FILIAIS: RUA ALMEROtOAmEITAS. 41-fl ¦ MAOUREIRA • TCL.: WM444

AV. NS. COPACABANA. N7 S/lOJA - TEL.: 235-0377
RUA CORONEL GOMES MACHADO. 143 - TEL 71Õ-OM4 ¦ NITERÓI ¦ RJ

Reynolds lança uma nova marca
Com mistura de tabaco desenvol-

vida nos laboratórios de pesquisa da
R.J. Reynolds, em suas Instalações no
Rio Grande do Sul, e um filtro cria-
do por especialistas da empresa nos
Estados Unidos, o TFC (Total Fllter
Control), foi lançado ontem no Rio
o cigarro Premier, com sabor total
mas com 257o menos nicotina.

A RJ. Reynolds Tabacos do Bra-
sil Ltda. — que produz e vende as
marcas Vila Rica, LS e Chanceller e
é subsidiária da R.J. Reynolds Indus-
tries, dos Estados Unidos — está no

país desde 1975, quando adquiriu os
negócios da Lopes Sá. Desde 76 ela
não lança no mercado brasileiro uma
só nova marca de cigarros.

A empresa tem fábricas em Nova
Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro, e
em Santa Cruz do Sul, no Rio Gran-
de do Sul. Emprega 2 mil 300 funclo-
nárlos, dos quais cerca de 1 mil com-
põem a equipe diretamente ligada ao
setor de vendas. O capital da Reynolds
no Brasil é de 4 milhões de dólares
(Cr$ 60 milhões).
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CIQUINE
COMPANHIA PETROQUÍMICA
COMPANHIA DE INDÚSTRIAS QUÍMICAS DO NORDESTE

COMUNICADO
Comunicamos aos nosso» clientes, fornecedores, amigos, autoridades federais, estaduais 0 municipais, imtituições
financeiras e ao público cm geral a mudança, a partir de 10 do corrente, das nossas atividades administrativas
e financeiras para nossas fábricas no Pólo Petroquímico de Ca maçar I- Bahia, a Avon ida João Úrsulo Ribeiro
Coulinho, l/n - Fones: (071) 9200163, 9200172. 920-0573 <a 9200582 - Telex: (071) 1006.

Permanecerá em Salvador um escritório de apoio à Rua Frederico Castro Rabolo, n.° 1 — Ed. Carfos Kiappa
- 3.0 andar - sala 302 - Comércio — Fones (071) 243-2499, 242-2225 t 242-5901 - Telex: (071) 1306.

O nosao «scrltòrio no Rio continua aa Avenida Presidenta Vargas, 435 — 6.° andar - Teta 263-9077 -
Telexa (021) 2297B.

A DIRETORIA
(P

SISTEMA FINANCEIRO AMÉRICA DO SUL

BANCO AMÉRICA DO SUL S.A.
BALANCETE GERAL EM 30 DE SETEMBRO DE 1977

(Compreendendo as Operações da Matriz e 81 Agências)

ATIVO

DISPONÍVEL
REALIZÁVEL

Empréstimos

CrS CrS
321.601,785,75

• ••••>••••••¦*•»• 4.758.773.045,82.
Outros Créditos  8.545.003.211,10
Valores e Bens  639.791.328,72 13.943.567.585,64

242.972.939,26
255.738.642,24

IMOBILIZADO
RESULTADO PENDENTE  

CONTAS DE COMPENSAÇÃO  50.127.262.735,26
TOTAL  64.891.143.688,15

PASSIVO
CrS Cr$

NAO EXIGIVEL
Capital  250.000.000,00
Aumento de Capital —,—
Reservas e Fundos  263.249.416,90 513.249.416,90

EXIGÍVEL
Depósitos  4.227.580.905,22
Outras Exigibilidades  6.738.933.116,21
Obrigações Especiais  2.838.052.172,53 13.804.566.193,96

RESULTADO PENDENTE  446.065.342,03
CONTAS DE COMPENSAÇÃO  50.127.262.735,26

TOTAL  64.891.143.688,15
NELSON HAYAO TUSITA - TC. CRC-SP 94.883

DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS DE RECOMPRA OU COMPRA DE TÍTULOS DE RENDA FIXA - ACORDOS A PREÇO FIXO

CAPITAL ALOCADO CrS 20.000.000,00

ESPÉCIE DE COMPROMISSOS
COM ENTIDADES NAO FINANCEIRAS, PESSOAS FÍSICAS' tetras' do Tesouro Nacional 
COM ENTIDADES NAO FINANCEIRAS, PESSOAS JURÍDICAS

Letras.do Tesouro Nacional .- .-.
COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Letras do Tesouro Nacional
TOMAIS

VALORES EM. CrS 1.000,00 POSIÇÃO EM30-09-77

ATÉ 7 DIAS DE 8 A15 DIAS DE 16 A 30 DIAS DE 31 A 60 DIAS MAIS DE 60 DIAS TOTAIS

48.347 S 5.149 7.847 . 11.303 1.983 74.629

217.278 16.475 15.019 6.888 255.660

1.743 4.101 _ 530 1.239 7.613
267.368 25.725 22.866 18.721 3.222 337.902

BANCO DE INVESTIMENTO AMÉRICA DO SUL S. A.
BALANCETE EM 30 DE SETEMBRO DE 1977

ATIVO
CrS

DISPONÍVEL 
REALIZÁVEL

Financiamentos 988.947.732,71
Financ. c/ Rec. Obtidos do

Exterior .- 185,792.718,81
Financ. Operações c/ Ag.

Financeiro '..... 171.277.978,54.
Capitai a Realizar 19.676.304,00
Créditos em Liquidação 1.294.413,53
Outras Contas 83.500.485,67

IMOBILIZADO 
RESULTADO PENDENTE

Cr$
88.522.045,13

Despesas do Exercício ....
Despesas Vinca a Amortizar
-BCB

83.206.504,67

5.196.000,00

1.450.489.633,26

8.194.418.54

88.402.504,67

PASSIVO

NAO EXIGIVEL
CrS CrS

Capital Subscrito  100.000.000,00

CONTAS DE COMPENSAÇÃO ...  6.653.083.229,47

TOTAL  8.288.691.831,07

Reservas e Fundos

EXIGÍVEL
Depósito a Prazo c/ Corr.
Monetária

Obrigações p/ Repasses
do Exterior

Obrigações de Refin. - Ag.
Financeiro 

Outras Contas 

RESULTADO PENDENTE ....

38.238.080,84 138.238.080,84

915.669.638,81

183.015.776,65

171.261.105,52
104.881.824,22 1.374.828.345,20

122.542.175,56

CONTAS DE COMPENSAÇÃO  6.653.083.229,47

TOTAL ....  •8.288.691.831,07
TEODORO TUTOMU SATO - Contador CRC-SP 48.488

COMPANHIA AMÉRICA DO SUL'crédito, financiamento e investimento-I REASUL
BALANCETE EM 30 DE SETEMBRO DE 1977

ATIVO PASSIVO
CrS CrS CrS CrS

25.730.279.84DISPONÍVEL

REALIZÁVEL
Financiamento Direto ao

Usuário  440.771.762,30
Financ. ao Usuário c/

Interveniência 
Financ. de Prestação de
Serviços

Deveds.p/Financ.-FINAME..
Empréstimos 
Créditos em Liquidação
Outras Contas

IMOBILIZADO 

RESULTADO PENDENTE „

9.086.831,57

720.925,60
2.315.227,79'

42.902.301,35
2.587.350,65

15.239.988,21

NÃO EXIGIVEL
Capital
Reservas' e Fundos

EXIGIVEL
Títulos Cambiais 
Oper. de Refinanc. - FINAME..
Outras Contas ..

24.300.000,00
23.163.631,53

458.722.763,91
2.246.539,16
3.569.361,72

513.624.387,47
4.465.159,51

8.820.760,71

CONTAS DE COMPENSAÇÃO  1.649.356.261,66

TOTAL  2.201.996:849,19

RESULTADO PENDENTE

47.463.631,53

464.538.664,79
40.638.291,21

CONTAS DE COMPENSAÇÃO  1.649.356.261,66

TOTAL ••  2.201.996.849,19

GEN MAGARIFUCHI - Contador CRC-SP 58.994
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Simonsen avaliará com
Rischbietcr contas do
BB no próximo mês

Brasília — O presidente
do Banco do Brasil, Sr Kar-
los Rischbietcr, revelou on-
tem que, a par de um
acompanhamento semanal
interno do comportamento
das aplicações do Banco,
voltará a "sentar na mesa"
com o Ministro Mário Hen-
vlque Simonsen, no inicio
do próximo mês, para uma
nova avaliação das contas
do BB no Orçamento Mone-
tário.

Informou ele que na con-
tenção de Cr.$ 5 bilhões efe-
tuada no início da semana ,
cm cinco das linhas de cré-
dito do Banco do Brasil,
não se estabeleceu um teto
rígido para cada uma, con-
servando-se, ao contrário,
uma certa flexibilidade de
aplicação, m a s respeitan-
do-se, contudo, o limite to-
tal fixado no corte. "Pode-
mos passar recursos de uma
para outra linha de acordo
com as necessidades", assi-
nalou o Sr Karlos Rischble-
ter.

"Fizemos uma avaliação
do que iria ocorrer, até o
fim do ano, cm termos de
demanda e, daí, procedemos
à contenção dos Cr$5 bi-
Ihões, explicou o presidente
do Banco do Brasil, revê-
lando que a redução feita
nas aplicações de crédito
geral foi realizada ha supo-
sição de que a rede banca-
ria privada possa suprir o
corte, por já dispor de uma
certa liquidez.

Segundo o Sr Karlos Ris-
chbieter, as duas únicas
contas do BB que ultrapas-
saram os níveis fixados no
orçamento monetário, "em
alguns bilhões" (mais de
Cr$ 2), foram as aplicações
destinadas a custeio agrico-
Ia e aos preços mínimos, ti-
das como de prioridade."Estamos tendo dois cuida-
dos: conter as aplicações ao
máximo, dentro da previsão
do orçamento, e fazer tudo
para que as linhas prioritá-
rias não sejam afetadas",
afirmou.

Vinte estatais são
fatores de expansão

Vinte das 70 empresas estatais e de economia
mista que aplicam obrigatoriamente suas disponibi-
lidades de caixa junto ao Departamento da Divida
Pública do Banco Central não renovaram os resga-
tes de aplicações anteriores que se venceram na úl-
tima semana de setembro e transferiram os recur-
sos para suas contas de depósitos junto aos bancos
comerciais.

A manobra das estatais foi responsável por for-
te incremento nos depósitos à vista da rede banca-
ria no mês de setembro que levou os meios de pa-
gamento (papel moeda em poder do público mais
depósitos à vista no sistema bancário) a uma ex-
pansão acumulada entre 17% e 18% desde dezem-
bro, ameaçando registrar uma expansão de 37/38%
até o fim do ano (nos três últimos anos houve in-
cremento de 20% entre setembro e dezembro), ra-
zão pela qual foram efetuados os cortes nas apli-
cações do Banco do Brasil.

As empresas estatais decidiram não renovar as
aplicações que se resgatavam depois de avisadas
que as novas aplicações só poderiam ser resgatadas
a partir de V> de janeiro para não pressionar os
meios de pagamentos. Já contidas na tomada de
empréstimos externos e junto aos bancos de investi-
mentos, as estatais viram, com as restrições sobre
seus investimentos, riscos da passarem o mesmo
aperto do caixa do final do ano passado, quando —
sem fundos para pagar seus fornecedores — apela-
ram para empréstimos na rede bancária privada,
como foi o caso da Valt do Rio Doce.

BNII aguarda pesquisas cie
mercado para dilatar prazo
da venda de imóveis novos

O Banco Nacional da Habitação está apenas
aguardando a elaboração da pesquisa do índice de
comercialização de imóveis, no último mês de agos-
to, para aprovar a prorrogação do prazo de 120 dias
para que' os imóveis novos com mais de 180 dias de
habite-se ainda possam sèr financiados pelo Siste-
ma Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE).

A medida havia sido anunciada terça-feira pelodiretor da Coordenação e Planejamento do banco,
Luís Sande, e deverá ser aprovada nas próximasduas semanas, pois no dia 28 encerra-se o prazo an-
teriormente concedido, também de 120 dias. Com
a prorrogação do prazo, alguns imóveis poderão ser
financiados pelo sistema com até um ano e dois
meses de habite-se.
EMPRESÁRIOS APOIAM

Os empresários de cons-
trução civil apoiaram total-
mente a declção do BNH e
afirmaram que ela poderá
amenizar os problemas do
mercado paulista, com o
elevado índice de estoques.
Carlos Moacir Gemes de Al-
m e 1 d a, diretor-presidente
dá Gomes de Almeida Fer-
nandes, disse ontem, que"todas as medidas que ve-
nhain a facilitar as vendas
de imóveis são bastante po-
sitivas, pois ajudam o escoa-
mento dos estoques."

Na sua opinião, este é um
fator importante, que so-
mado a todas as medidas
que estão sendo tomadas,
poderá reativar o setor imo-
biliário. Ele acha que, atual-
mente, no Rio de Janeiro

não existem problemas gra-
ves, pois "o mercado está
mais ou menos normal, ade-
quado a um período de
combate à inflação. Em São
Paulo, está bastante retrai-
do."

No entaiivto, Gomes de Al-
meida não acredita que os
preços estejam declinando.
Segundo disse, "há 477 anos
que os imóveis se valorizam
e o máximo que pode acon-
tecer, quando as vendas
não andam bem, é a estabi-
Mzação dos preços e não sua
queda". Nesse período, po-rém, a estabilidade no pre-
ço médio dos imóveis não
acompanha o crescimento
da correção monetária, o
que gera um declínio no
custo real.

América Latina debate
habitação na Colômbia

A Câmara Brasileira da
Indústria da Construção —
CBIC — e o Banco Nacio-
nal da Habitação estão con-
cluindo o levantamento da
situação da indústria de
construção e da política ha-
bitacional brasileira para
ser apresentada perante o
6"? Congresso Intermericano
de Vivenda-Interhabitat-77,
que será realizado de 21 a
26 de novembro em Mede-
lin, Colômbia.

A posição brasislelra, no
campo habitacional aparece
com destaque entre os pai-
ses da América Latina, ape-
sar da necessidade ainda de
se construir 600 mil unida-
des/ ano para se reduzir o
déficit habitacional e aten-
der à demanda crescente
de novas habitações. O Sls-
tema de Poupança e Em-
préstimo Brasileiro foi cias-

sifiçado entre os quatro
maiores do mundo em volu-
me de recursos.

A posição de destaque do
Brasil no campo habitacio-
nal valeu a inldlcação do Sr
José Carlos Ourivio, diré-
tor-presidente da Resldên-
cia para vice-presidente da
IUBSA, entidade Interna-
cional que congrega as enti-
dades de crédito Imobiliário
de todo o mundo. Outro
brasileiro, o Sr José Carlos
da Fonseca, é o presiden-
te-executivo do BIAPE —
Banco Interamericano de
Poupança e Empréstimo.

Ele considera que a Amé-
rica Latina ainda é um
grande risco para Investi-
mentos estrangeiros, com
excessão de países como o
Brasil, Venezuela, Argentl-
na e Colômbia — no campo
habitacional.

BNB diz que
Nordeste é
menos forte

Recife, — Ao receber on-
tem homenagem da Assem-
bléia Legislativa de Per-
nambuco, o presidente do
Banco do Nordeste, Sr Nil-
son Holanda, admitiu que"estamos muito distancia-
dos daquele objetivo funda-
mental de significativa rc-
dução das disparidades eco-
nômlcas inter-regionais, que
constitui o pressuposto bási-
co e razão de ser de toda a
política desenvolvimentista
do Nordeste".

Apresentou números da
última revisão das contas
nacionais da Fundação Ge-
túlio Vargas, onde a partici-
pação da indústria nordes-
tina na formação da renda
interna do setor no Brasil
caiu de 9,7% em 1949 para
5,8% em 1970. Recordou,
também, que a renda per
capita do Nordeste, no pe-
riodo 1970/ 1976, se apresen-
tou com índices de cresci-
mento inferiores aos do
Brasil, "aumentando o hia-
to econômico que separa a
¦região do resto do pais".
CAUSAS

O Sr Nilson Holanda
apresentou as causas dessa
má performance do sistema
regional em relação ao na-
cional, dizendo que os de-
sembolsos de incentivos fis-
cais — que financiam os
projetos industriais — têm
crescido a taxas pratica-
mente negativas a partir de
1970 e disse que no período
1973/76 os índices médios
foram apenas 22% ao ano.
Lembrou também "as incer-
tezas e Imprecisões que ca-
racterizam, não raro, os
planos e os programas défl-
nldos para a região", e um
terceiro problema criado
p e 1 >a. crescente "centrall-
zação administrativa que
tem caracterizado a adml-
nistração pública do Brasil
nos últimos anos".

"A Sudene e o BNB" —
lembrou — "representam
órgãos que foram concebi-
dos e preparados paia exer-
cer uma intensa ação pro-
mocional na região, mas o
seu potencial não vem sen-
do adequadamente aprovei-
tado, em função das Mml-
tações financeiras e lnstitu-
clonais".

Saída de Frota faz Bolsa
inverter alta, cair muito
e só perder 0,2% no final

A Bolsa ontem abriu em alta de 1,4',', valori-
zação que às Hh30m já atingia 1,7%, com o IBV
fixado em 4 998,0 pontos. Pontualmente, ao meio-
dia — quando surgiram as primeiras notícias cie
que o Ministro do Exército, Sylvio Frota, tinha-se
demitido — o índice recuou para 4 996,7 pontos. Às
12h30m, nova alta foi sentida, acompanhando as
informações de que o impasse estava contornado e
novo Ministro escolhido: nesse momento, o IBV che-
gou a superar 5 mil pontos.

O fato veio confirmar a opinião unanime dos
técnicos cio mercado, de que a Bolsa é extrema-
mente sensível c nervosa. Embora o índice tenha
fechado em baixa de 0,2',' (4 943,0 contra 4 951,6
pontos na véspera), Luiz Carlos Lassancc, da Cor-
retora Liberal, disse que o mercado "fechou com-
prador, recuperando-se após as notícias de que tudo
já estava resolvido".
ESPECULADORES

Como explicou Lassarce,
de qualquer modo, o merca-
do deveria reagir, uma vez
que "tinha muita gente
vendida, querendo entrar".
A baixa advinda das prl-
meiras noticias foi muito
ajudada, a seu ver, pela
ação dos especuladores, que"sempre aproveitam para
derrubar o mercado".

Os carros-chefe da Bolsa:
Petrobrás e Banco do Bra-
sll, depois do meio-dia che-
garam a apresentar uma
desvalorização de até 2 0

centavos. Segundo o corre-
tor, "fecharam comprador",
a CrS 4,40 e Cr$ 2,31, respec-
tivamente.

Também Roberto Willem-
sens do Vale, diretor da
M a n,d a r i no-Flança, tem
uma explicação para a sen-
sibilidade da Bolsa: 'Em
qualquer momento que sur-
geni noticias nem sempre
verdadeiras, o grande lnves-
tidor se retrai. Eles são
muitos, incluindo os lnstitu-
cionais, e tomam conheci-
mento dos latos ao mesmo
tempo, reagindo imediata-
mente".

Bolsa do Rio
Os números tio pregão

Quantidade de títulos: 50.808 (12,96%)

Volume (por CrS mil): 119.239( mais 11,85%)

Ações governamentais (por Cr$ mil): 95.899 (80,45% cio to-

Ações privadas (por CrS mil): 23.306 (19,55%)

IBV médio: 4952,9 (mais 0,7%). Final: 4943,0 (monos 0,2%).

IPBV: 238,8 (menos 0,6%).

Média SN: ontem: 84.120, anteontem: 84.149, há uma soma-

na: 86.338, há um mês: 85.992, há um anro: 67.2B6.

Operações à vista (por Cr$ mil): 107.173. A termo (por Cr$

mil): 11.894 (11,10% dos negócios à vista).

Papéis mais negociados à vista: em dinheiro: Petrobrás PP

(39,52%), B. Brasil PP (26,33%), B. Brasil ON (5,14%), Vale

PP (4,20%), Belgo OP (3,25%).

Na quantidade de títulos: Petrobrás PP (39,40%), B. Brasil

PP (18,83%), Acesita OP (5,18%), Vale PP (4,66%), B. Nacio-

nal PN (4,21%). i

Oscilação: Das 24 ações do IBV. 16 subiram, 4 caíram, 4 per-

maneceram estáveis.

Maiores altas: Petrobrás ON (4,55%), W. Martins OP .(3,73%),

Fertisul PP (3,09%), Vala PP (2,48%), Samitri OP (2,07%).

Maiorti baixas: Riograndense PP (2,48%), Acesita OP (2,21%),

Mannesmann PP (1,60%), Mesbla PP (0,60%).
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EMPRESAS
A Petrobrás inaugu/T.

hoje suas novas instalações
de atendimento a acloni.-i-
tas, no térreo de sua sede
(Av. Chile, 05). O selo: de
ações está equipado para
atender simultaneamente a
30 pessoas, onde uin painel
eletrônico indicará qual o
guichè livre.

Segunda empresa cm
rentabilidade, ivo setor de
comércio de máquinas, a
Sutrcq está comemorando
36 anos de atividades. Re-
vendedora exclusiva da
marca Caterpillar no Rio",
Minas, Goiás, Espírito San-
to c Brasília, ela ocupa o
80" lugar em vendas cm to-
do o Brasil.

Um contrato de CrS 14
milhões acaba de ser firma-
do entre a Ericsson do Bra-
fil e o Ministério dos Tràhs-
portes e Telecomunicações
da Bolívia. Serão fornecidos
equipamentos, materiais e
serviços para ampliar o sis-
tema telefônico de lou^a
distancia em Sucre, Potosi
e Tarija, c: as obras serão
entregues em maio de lí)80.

De 25 a 27 deste mês,
em Porto Alegre, o 2? En-
eonlro Nacional de Distritos
Industriais reunirá os se-
cretários de Indústria c Co-
nicreio c os 21 órgãos esta-
duais ligados à ANEDI —
Associação Nacional das
Entidades d c Desenvolvi-
mento Industrial. Aliás, o
presidente da ANEDI, Sii-
viiuio Cançado, chega hoje
ao Rio para tratar de as-
soutos ligados á Associação
e ao 2" Encontro.

Termina dia 19 o prazo
de subscrição da Siderúrgi-
ca Açonorte. Até terça-fei-
ia, já haviam sido negocia-
dos 5,7 milhões de direitos
•de suberição nas várias
Bolsas, sendo que, sô no dia
11, 1,8 milhão. Integrante
do Grupo G-erdau, a empre-
sa está implantando um
projeto para elevar sua ca-
pacidade de produção de
132 mil t/ano para 200 mil
t/ano.

Amanhã termina o pra-•zo de oferta pública das
ações da Kibon.

No Clube Ginástico,
mais de 300 empresários ai-
moçam hoje com o presi-
dente do Banco do Brasil,
Karlos Rischbietcr.

Mercado desvaloriza-se no final
São Paulo — O mercado apre-

sentou-se ontem com relativa es-
tabilidade nos pregos das ações,
apesar da redução do montante de
negócios. O índice Bovespa regis-
trou alta durante a maior parte do
pregão, sofrendo súbita desvalori-
zação na fase final. As Hue-chips
e as ações de segunda linha 60fre-

ram oscilações pouco significativas
na média de seus preços.

Num total de 36 milhões 310
mil 25 negócios, no valor de Cr$ 67
milhões 315 mil, destacaram-se co-
mo as mais negociadas: Petrobrás
PP, Banardo Brasil PP, Banco do
Brasil ON, Vale PP, e Cimento Itaú
PP.

Cotações da Bolsa de São Paulo

Títulos Abarl. Méd. fech. Quant. Títulos
1000

Abart. Méd. Min. Quant.
1 000

Acesita op
Aços Vill. op
Aços Vill. pp
AGGS op
AGGS pp
Alpargatas op
Alpargatas pp
Amazônia on
America Sul pn
A. Clayton op
Antarctica op
Auxiliar SP pn
Band. Inv. pp
Bandeirante* on
Bandeirantes pp
Barb. Greene op
Bardella op
Belgo op
Boz. Simonsen op
Boz. Simonsen pp
Brad. Invest. on
Brad. Invest. pn
Bradesco on
Bfadesco pn
Brahma pp
B. Brasil on
B. Brasil pp
Brasimct op
Brasmotor op
Cacique op
Cacique pp
C. Anglo op
C Anglo pp
C. Anglo pp
CBV pp
CESP pn
CESP pp
Cica pp
Cim. Cauô pp
Cim. Caue pp
Cím. Itaú on
Cim, Itaú pn
Cim. Itaú pp
Cimctal pp
Cobrasma pp
Comind pp
Comind B Inv pn
Confrio op
Cons Real pn/d
Cons Real pn/e
Cons Real jsn/f
Cons Real on
Const A Lind op
Const A Lind pp
Const Beter pp
Cônsul pp/b
Copas pp
Dura te x pp
Ecisa op
Ed LTB op
EUima op
El uma pp
Ericsson op
Est S Paufo on
Est S Paulo pp
Estrele pp
Eucatcx op
Eucatcx op
huc.itcx op
Eucalex pp/a
Ferro Ugas op
Hn Brad, pn
FNV pp/a
Francês Brás on
Fertisul1' pn
Francos Ital pn
Fund Tupy op
Kmd Tupy pp
Fund Tupy pp
Guararapes op
Heleno Fons op
Heleno Fons PP
Hercules pp
Howa op
IAP op
Iguaçu Café op
Iguaçu Café pp/a

1,34
1,84
2,55
0,35
0,37
2,95
2,85
0,76
1,00
3,02
1,02
0,84
0,56
0,73
0,75
3,00
1,60
2,08
0,62
0,68
1,30
1,30
1,70
1,60
1,40
3,55
4,40

.1,26
2,01
1,36
1,80
3,30
2,80
1,80
3,75
0,45
0,48
1,60
2,60
2,35
1,94
1,94
2,00
0,50
2,05
1,00
1,00

0,50
0,80
0,65
0,65
0,71
1,05
0,55
0,60

4,02
0,78
1,70
0,55

0,28
1,55
2,03
0,98
0,81
0,90
3,25
1,20
1,00
1,00
1,00
1,65
1,30
2,65

2,31
2,35
1,30
0,90
1,00
0,95

2,75
0,54
0,51
2,95
1,15
1,80
0,85
1,00

1.34 1,33
1,86 1,86
2,56 2,57
0,35 0,35
0,37 0,37
2,99 3,00
2,88 2,88
0,76 0,76
1,00 1,00
3,02 3,00
1,02 1,02
0,81 0,85
0,56 0,56
0,73 0,73
0,70 0,70
3.00 3,00
1,60 1,60
2.06 2,06
0,62 0,62
0,68 0,68
1,30 1,30
1,30 1,30
1.70 1,70
1,60 1,60
1.40 1,40
3,58 3,55
4.41 4,40
1,26 1,26
2.01 2,01
1,33 1,30
1,76 1,77
3,32 3,30
2,80 2,80
1,80 1,80
3,75 3,75
0,45 0,45
0,48 0,47
1,60 1,60
2,52 2,50
2,32 2,30
1,94 1,94
1,94 1,94
2,00 1,92
0,50 0,50
2.07 2,08
1,00 1,00
1.00 1,00
0,50 0,50
0,80 0,EO
0,65 0,65
0,65 0,65
0,71 0,71
1,05 1,05
0,55 0,55
0,60 0,60

•4,02 4,02
0,78 0;78
1.71 1,72
0,55 0,55
0,29 0,30
1,54 1,54
2.01 2,00
0,99 0,98
0,80 0,80
0,90 0,90
3,25 3,25
1,20 1,20
1,00 1,00
1.00 . 1,00

•1,00 1,00
1,65 1,65
1,30 1,30
2,65 2,65

2,30 2,30
2.35 2,35
1,30 1,30
0,90 0,89
1.01 1,02
0,95 0,95

2,73 2,70
0,54 0,54
0,51 0,51
2,97 2,97
1,15 1,15
1,80 1,80
0,85 0,85
1,00 1,00

1 390
30

358
27
21

375
349

2
15
88
6

20
I
2

11
26

1
915
114

1
4
6

130
188
59

023
907

12
10
70

118
52
13
10

150
6

292
4

20
101

13
6

988
1

355
108
52

2
5
6

36
10

1
8

45
13

134
520

2
171
308
609

1 378
35

600
3

10
102
102
128
100

3
115

71
1

10
950
451
60

219
5
5

200
8

10
13
22

Iguaçu Café pp/b
Ind Hcriríg op
[nd Villares pp
Ind Vil-Iarci pp
liaubanco on
Itaubanco pn
Itausa on
Itausa pn
Lacta op
Llx da Cunha, op
Lix da Cunha pp
L Americ. op
Renncr op
Renner pp A
Renncr pp B
Madeirít op
Manah op
Man asa op
Mangels op
Maqs. Pirat. pp
Melhor SP op
Melhor SP pp
More. SP pp
Mesbla op
Mesbla pp
Metal Leve pp
Wetal Leve pp
Moinho Sant, op
Montreal pn B
Aço Fiel op
Nacional on
Nacional pn
Nord. Brasil on
Nordon Met. op
Noroeste Est. pn . .
Noroeste Est. pp
Paraná equlp pp
Paul. F. Luz on
Paul. F. luz op
P. Ipiranga on
P. Ipiranga op
P. Ipiranga pp
Petrobrás on
Petrobrás pn
Petrobrás pp
Phebo pn
Pir. Brasilia ou
Pirelli op
Pirelli pp
Pia Monsanto pp
Real on
Real pn
Real pp
Real Cia Inv on
Real Cia Inv pn
Real Cia Inv pp
Reai de Inv on
Recl de Inv pn
Real de Inv pp
Real Part pna
Real Part pnb
Real Part on
Sadia pp
Saraiva pp
Servix op
Sharp op
Sharp pp
S Açonorte on
S Açonorte op
S Açonorte ppa
S Açonorte ppa
S Guaira op
S Riogrand op
S Riogrand pp
Solorrico pp
Sorana op
Souza Cruz op
Sta Olímpia pp
Sudeste pp
Supergasbras op
Tcchnos op
Telerj on
Telcrj pn
Telesp oo
Telesp on
Telesp pe
Telesp pn
Transauto pp

1,00
1,12
2,94

2,85
1,22
1,04
3,50
2,70
2,26
1,61
1,60
2,95
1,75

.1,75
1,75
1,34
2,50
0,40
1,03
1,00
2,90
1,20
1,14
1,21
1,61
2,90
2,30
1,21
0,66
0,80
0,83
0,80
1,90
3,95
1,80
1,90
1,10
0,53
0,77
1,32
1,45
1,90
1,80
2,20
2,35
0,30
1,07
1,59
1,55
1,00
0,95
0,83
0,78
1,19
1,20
1,20
0,85
0,85
0,84
0,66
0,65
0,66.
2,70
1,70
1,17
1,75
2,16
0,80
0,81
0,75
0,73
0,50
1,07
1,18
1,25
2,00
2,75
1,00
0,22
0,77
0,91
0,12
0,41
0,14
0,16
0,41
0,41
0,96

1,00
1,12
2,95

2,85
1,22
1,04
3,50
2,70
2,27
1,61
1,60
2,99
1,75
1,75
1,75
1,34
2,50
0,50'
1,03
1,00
2,90
1,20
1,14
1,21
1,61
2,90
2,80
1,20
0,66
0,80
0,83
0,88
1,90
3,95
1,80
1,90
1,10
0,53
0,75
1,32
1,52
1,90
1,83
2,13
2,32
0,30
1,07
1,59
1,55
1,00
0,95
0,83
0,78
1,19
1,20
1,20
0,85
0,85
0,84
0,66
0,63
0,62
2,70
1,70
1,16
1,75
2,12
0,72
0,80
0,75
0,73
0,50
1,07
1,20
1,25
2,00
2,75
1,00
0,22
0,77
0,91
0,12
0,41
0,14
0,16
0,41
0,41
0,96

1,00
1,12
2,95

2,85
1,22
1,04
3,50
2,70
2,30
1,61
1,60
3,00
1,75
1,75
1,75
1,34
2,50
0,40
1,03
1,00
2,90
1,20
1,15
1,21
1,61
2,90
2,80
1,20
0,66
0,80
0.88
0,88
1,90
3,90
1,80
1,90
1,10
0,53
0,75
1,32
1,53
1,90
1,80
2,10
2,30
0,30
1,07
1.59
1,55
1,00
0,95
0,83
0,78
1,10
1,20
1,20
0,85
0,85
0,84
0,66
0,65
0,66
2,70
1,70
1,15
1,75
2,10
0,70
0,80
0,75
0,73
0,50
1,07
1,20
1,25
2,00
2,75
1,00
0,22
0,77
0,91
0,12
0,41
0,15
0,16
0,43
0,40
0,96

26
2

172
2

12
398

3
48
17
8
1

124
34
39
10
2

50
328

3
854
100

6
314

2
1
5
2

103
2
6

11
11
56

319
6

137
1

100
30

3
127

15
433

6
i 435

3
2

163
111

1
158
158

15
18
82

8
4

98
2
8

86
111
26

687
89

587
174
60

229
70
20
10
23

1
2

236
20
30
20
36

8
2

17
3

17
3
6

.

Cotações da Bolsa do Rio
EM CRUZEIROS Vir. lucra». Quant.

Titules Abart. Fech. Méd. mid. ctm 77 (1 000)
ant. iin=100

Acesita novas op 1,30 1,30 1,30 —3,70 12
Acesita op 1,36 1,33 1,33 -2,21 207,81 2 410
AGGS op 0,35 0,35 0,35 2,94 152,17 21
AGGS pp 0,35 0,35 0,35 Est. 125,00 76
Açonorte pp e/a 0,09 0,06 0,09 Est. 357
ASA p» 0,28 0,25 0,27 -3,57 100,00 225
C. Banha op c/d 2,00 2,00 2,00 Est. 217,39 28
C. Banha op «x/d 1,90 1,90 1,90 Est. 220,93 26
Barbará op 2,15 2,12 2,14 -0,47 156,20 150
Basa on 0,75 0,75 0,75 Est. 187,50 35
3co. Brasil on 3,58 3,55 3,60 1,12 117,26 1 534
Bco. Brasil pp 4,40 4,40 4,39 0,46 126,15 6 429

Bco. Bahia pn eí.7bs 0,80 0,80 0,80 190,48 1
Bco. Econômico pn 1,00 1,00 1,00 Est. 112,36 55
3elgo op 2,08 2,06 2,05 0,99 95,79 1 697
Banerl on 0,88 0,88 0,88 Est. 122,22 l
Baneri pp 0,95 0,95 0,95 Est. 126,67 227
Banespa on 0,84 0,84 0,84 142,37 2
Bco. Ilau pn 1,04 1,04 1,04 Est. 150,73 18
Unibanco Inv. on 1.50 1,50 1,50 3
Unibanco Inv. pn 1,50 1,50 1,50 1
Bco. Nacional on 0,88 0,88 0,88 Est. 122,22 6
Bco. Nacional pn 0,88 0,88 0,88 Est. 122,22 1 955
BNB on 1,93 1,91 1,92 Est. 193,94 101
BNB pp 2,40 2,40 2,39 Est. 194,31 104
Bozano pp 0,75 0,75 0,75 Est. 117,19 102
Bradesco pn 1,60 1,60 1,60 Est. 225,35 3
Bradesco Inv. pn 1,29 1,29 1,29 -0,77 192,54 25
Brahma on ox/d 1,06 1,06 1,06 2
Brahma op c/d 1,24 1,23 1,25 1,63 128,87 19
Brahma pp c/d 1,39 1,37 1,41 1,44 125,89 584
Bangu Des. Part. np 0,54 0,57 0,55 14
CBEE op 0,62 0,63 0,62 1,64 200,00 421
CBV op 3,90 3,85 3,88 146,97 120
CBV pp 3,75 3,75 3,75 100
Cesp pp z z 0,47 0,46 0,47 Est. 130,56 16
Souza Cruz op 2,74 2,72 2,74 0,74 142,71 445
CSN pn 0,52 0,52 0,52 -1,89 1
CSN pp 0,56 0,57 0,56 114,29 36
Docas op 1,19 1,15 1,18 1,72 137,21 711

Duratex op ex/d 1,55 1,55 1,55 1,31 103,33 12
Ouratex pp ex/d 1,70 1,70 1,70 3,03 129,77 1
Abramo Eberle pp 1,05 1,05 1,05 244,19 50
Eletrobrás/A pp 0,68 0,68 0,68 170,00 5
Ericsson op 0,99 1,00 1,00 Est. 256,41 100
F. Bangu pp 0,70 0,72 0,71 24
Finan. Bradesco pn 1,28 1,28 1,28 23
Ferbasa pe 1,81 1,75 1,79 -5,29 617,24 205
F. Brasileiro op 5,80 5,80 5,80 Est. 141,81 5
F. Brasileiro pp 4,15 4,15 4,15 153,14 1
Fertisul cp 1,90 1,90 1,90 228,92 4
Fertisul pp 2,63 2,65 2,67 3,09 254,29 74
F. Guimarães op ox/d 1,25 1,25 1,25 125,00 380
Cat. Leopoldin» pp 0,70 0,70 0,70 1,45 \ 18,64 228
G. Fernandes oe c/d 2,30 2,30 2,30 137,73 5
Gerdau pp c/ds 1,25 1,20 1,22 Est. 90,37 159
Light op 0,73 0,72 0,72 Est. 163,64 368
L. Americanas op 2,98 2,95 2,97 Est. 103,85 810
L. Brasileiras op 2,35 2,35 2,35 1,29 242,27 9
Guias, LTB op 0,31 0,31 0,31 Est. 129,17 66
Mannesmann op 0,73 0,73 0,73 104,29 7
Pet. Manguinhos on 2,08 2,03 2,05 0,99 158,92 900
Mannesmann pp 1,85 1,82 1,85 -1,60 181,37 171
Motalflex pp c/a 0,90 0,87 0,89 177
Mesbla 52 op 1,20 1,20 1,20 179,10 9
Mesbla 52 pp 1,65 1,65 1,65 -0,60 198,80 16
M. Fluminense op 2,07 2,07 2,07 0,49 140,82 38
Nova America op 0,84 0,82 0,84 1,20 168,00 120
Sid. Paint pp 1,00 1,00 1,00 3,09 121,95 2
C. Paraíso op 0,70 0,70 0,70 Est. 100,00 5
Petrobrás on 1,85 1,85 1,84 4,55 140,46 332
Petrobrás pn 2,29 2,22 2,28 3,17 217,14 101
Petrobrás pp 2,34 2,31 2,31 0,87 149,03 18 309
P. Força Luz op c/s 0,78 0,77 0,77 -1,28 150,98 68
Marcopolo mb 2,30 2,30 2,30 Est. 700
Pet. Ipiranga op 1,45 1,48 1,46 4,29 265,46 51
Riogrendensa pp c/ds 1,21 1,18 1,18 -2,43 86,13 114
Samitri op 2,00 1,95 1,97 2,07 71,90 479
Sano pp 1,85 1,85 ' 1,85 1,65 158,12 73
Supergasbras op 0,78 0,80 0,80 8,11 170,21 122
Sondotecnica pp 1,12 1,20 1,16 5,45 181,25 88
Tecnosolo pp 1,00 1,00 1,00 110
Toleri oa 0,14 0,14 0,14 7,69 116,67 668
Telerj on 0,13 0,13 0,13 Est. 108,33 277
foleri pn 0,42 0,45 0,42 Est. 155,50 192
Tibrás oa 2,40 2,40 2,40 292,68 10
fibras pa 1,94 1,93 1,93 Est. 198,97 140
Unlpar oa 2,80 2,80 2,80 239,32 1
Unipar pa 4,03 4,03 4,04 0,25 272,97 143
Vale pp 2,04 2,05 2,07 2,48 91,19 2167
/oplan p« 0,90 0,90 0,90 126,76 68
Whita Martins op 2,50 2,50 2,50 3,73 160,26 60

Bolsa de Nova Iorque
fecha com forte queda

Nova Iorque — As notícias de novas altas
nas taxas de juros provocaram ontem uma
venda generalizada na Bolsa de Nova Iorque,
que fechou com a maior baixa desde de 8 de
dezembro de 1975. A média Industrial Dow
Jones fechou com baixa de 8,4 pontos, depois
de já ter caido 10 pontos durante a sessão, fi-
xando-se no fechamento em 823,98 pontos,

As notícias eram de que as taxas, hoje
em 7,5%, deverão subir em breve para 7,75%,
devendo chegar a 8,85% no último trimestre
de 1978. As firmas corretoras venderam in-
tensamente porque os dividendos do capital
investido a curto prazo serão mais atraentes
do que as ações se as altas das taxas se con-
cretizarem. Um relatório do Departamento de
Comércio sobre a queda nas vendas a varejo
influenciou também na queda.

Cotações da Bolsa de
Valores de Nova Iorque

Nova lorqut — Foi a seguinte a media Dow Joncs na
Bolsa de Valores d» Nova Iorque ontem: _

Açòcs Abart. Max. Min. Fach.

30 Industriais
20 Transportes
15 Serviços Públicos
55 Ações

828,83
214,11
113,78
286,94

830,65
214,74
114,17
287,70

881,00 823,98
210,51 212,21
113,06 113,78
283,30 285,38

Foram os seguintes os preços finais na Bolsa da Valores
de Nova Iorque, ontem, em dólares:

Airco Inc 30 5/8
Alcaii Alum 23 5/8
Allicd Chcm 43
Allis Chalmcrs 23 3/4
Alcoa 42 7/8
Am Airlines 3/4
Am Cyanamid 25 7/8
Am Tel & Tel 61 1/2
Amf Inc 17 1/2
Asar co 15
Atl Richfield 51 7/8
Avco Corp 14 3/8
Bendix Corp 37 1/8
Ben Cp 22 1/4
Bethlohem Steel 18 S/8
Boeing 25 5/8
Boise Cascade 26
Borq" Warner 27 3/4
Braniff 1/8
Brunswick 11 7/8
Burroughs Coro 65 5/8
Campbell Soup <36
Canadian 16
Caterpillar Trac 53 1/4
CBS 50 7/8
Celanese 42 3/8
Chase Manhst Bk . 28 3/4
Chessie System 34 1/8
Chrysler Corp 16
Citicorp 22 5/8
Coca-Cola 38 3/S
Colgate Palm 22 7/8
Columbia Pict 18 1/8
Com Satellite 31 7/8
Cons Edison 23 3/4
Continental Oil 28 1/4
Control Data 21 1/8
Corninq Glass 59 1/4
CPC Intl 52 1/4
Crown Zollerbach 32 3/8
Dow Chemical 29 5/8
Dresser Ind 41 1/2
Dupont 109
Eastcrn Air 7/8
Eastman Kodak 59 5/8
El Paso Company 16 5/8
Esmark 30 1/8
Exxon 46 1/2
Fairchild 22
Firestone 16
Ford Motor 44 1/2
Gen Dynamics 48 1/4
Gen Eletric 50
Gen Fods 31 3/4
Gen Motors 69 1/8
GTE 31 3/8
Gen Tire 22 5/8
Getlv Oil 167
Goodrich 20
Goodyear 18 3/8
Gracew 27 1/8
Gt Atl 4 Pac 7/8
Gulf Oil 27 7/8
Guíf & Western 11 1/2

IBM
Int Harvesier
Int Paper
Int Tel & Tel
Johnson & Johnson
Kaiser Alumin
Kennecott Cop
Uggett & Myers
Litlon Indust
Lockheed Airc
LTV Corp
Manufact Hanover
McDonell Doug
Merck
Mobil Oil
Monsanto Co
Nabisco
Naf Dislillers
NCR Corp
N l Indust
Northeast Airlines
Occidental Pet
O.in Corp
Owens Illinois
Pacific Gas & El
Pan Am World Air
Penn Central
Pcosico Inc
Pfizer Chás
Phillip Morris
Philüps Pet
Polaroid
Procter & Gamblo
RCA
Reynolds Ind
Reynolds Met ,
Rockwell Intl
Royal Dutch Pet
Safeway Strs
Scott Paper
Sears Roebuck
Shell Oil
Sincfer Co
Smithkeline Corp
Sperry Rand
STD Oil Celif
STD Oil Indiana
Stown
Sludew
Teledyne
Tonneco
Texaco
Texüs Instruments
Textron
Trans World Air
Twcnt Cent Fox
Union Carbide
Uni royal
United Brands
US Industries
US Steel
Wesr Unicn Coro
Wosth Elect
Woolworth

255
27
40
31
71
30
22
28
12
13
6

34
48
57
61
54
48
22
95
17
21
23
17
22
23
4

34
25
25
61
29
27
81
27
62
30
30
56
40
13
28
30
19
.11
31
40
47
55
41
50
32
27
78
27
8

23
41
8
7
6

28
18
17
18

1/4
3/8
1/2
1/4
5/8
5/8
3/8
7/8

3/4
3/4

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

3/8
1/8
3/4
1/8
3/4
7/8
1/8
7,8
5/8
1/4
3/8
7/8
3/8
7/8
1/2

1/8
1/4
3/8
3/8

1/4
1/4

5/8
3/4
1/8

1/2
5/8
3/4
3/4
1/2
3/4
3/8
1/4
3/4

COBRE - outubro — NOVA IORQUE
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Os preços do cobre, que estavam em queda até
fins de agosto, depois do pico alcançado em
abril, voltaram a subir, fechando a 56,40 cen-
tavos de dólar/libra-peso ontem em N. Iorque

Mercado externo
Chicago e Nova Iorque — Colações

futuras nas Bolsas de Mercadorias de
Chicago e Nova Iorque, ontem:

Fech. Dia
Anterior

Mês

TRIGO (CHICAGO)

çentl por bushel (27,22 kg)

Dezembro 249 1/2 249 1/2
Março 255 3/4 1/2 259 1/2
Maio 262 1/4 62 265 3/4
Julho 267 1/2 3/4 271
Setembro 272 3/4 276
Dezembro 281 1/2 284

MILHO (CHICAGO)
Cents por bushel (25,46 kg)

Dezembro 207 1/4 3/4 208
Março 216 16 1/2 216 3/4
Maio 220 1/2 3/4 221 1/2
Julho 224 24 1/4 225
Setembro 224 23 3/4 224 1/2
Dezembro 225 1/2 3/4 226 1/2

SOJA (CHICAGO)
canis por bushel (27,22 kg)

Novembro 531 29 1/2
Janeiro 535 1/2 36 1/2
Março 542 1/2 43
Maio 550
Julho 555
Agosto 557
Setembro 551

542 1/4¦548
555 1/2
561 3/4
565 1/2
567 1/2
560 1/2

FARÍLO DE SOJA (CHICAGO)
dólares por tonelada

Outubro
Dezembro
Jrneiro
Março
Maio
Julho
Agosto
Setembro

136,90
141,00 1,20
143,50 3,20
147,50 7,20
149,70 150,00
152,50 3,00
154,00
152,00 2.50BA

140,30
144,40
146/30
150,60
152,80
156,00
157,50
156X0

ÓLEO DE SOJA (CHICAGO)
canta por libra (454 grs)

Outubro
Dezembro
.'anciro
Março
Maio
Julho
Agosío

18,40-48
18,48-40
18,52-48
18,70-65
18,90-85
19,15
19,15

18,96
19,07
19,15
1'8,40

-19,55
19 73
19,75

CAFÉ (NY)
cents por libra (454 grs)

Dezembro
Marco
Maio
Julho
Setembro

162,50/75
1 43,50

164,56
146.C0

'141,00/2,00 145,00
138,38
135,00

142.38
139,00

AÇÚCAR (NY)
cents por libra (454 grs)

N.o 11
Janeiro
Março
Maio

8.Í5/20BA 8,20
8,60 8.60
9,14,15 9.li

Fechamento Dia
Anterior

Julho
Setembro
Outubro

9,53/59
9,85/86
9,93

9,98
9,86
9,98

ALGODÃO (NV)
cents por libra (454 gramas)

Dezembro
Março
Maio
Julho
Outubro'
Dezembro
Maráo

52,32
53,55
54,35 -
54,80
54,90
55,10
55,50

45 BA
5.00BA
5.00BA

7.00BA

52,52
53,65
54,50
54,95
54,95
55,17
55,80

CACAU (NY)
conti por libra (454 gramas)

Dezembro
Março
Maio
Juiho
Setembro
Dezembro

173,70
153,70
145,40
139,30
135,00
130,00

179,70
159,70
151,40
145,30
141,00
135,00

COBRE (NY)
centi por .libra («154 gramas)

Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Março
Maio
Julho
Setembro

56.40
56,80
57,20
57.60
58,50
59,50
60,50
61,40

57,00
57,10
57,80
58,2i
59.SJ
6C>,:''0
61,',0o:\co

Metais
Londres — Corações dos metaii ©m

Londres, onterm

COBRE
à vista
3 meses
ESTANHO (Stani
à vista
3 meses

ESTANHO (High
à vista
3 meses
CHUMBO
à vista
3 meses
ZINCO
à vista
3 meses
PRATA
á vlita
3 meses

OURO
à vista

grado)

697,00 - 697,50
710,00 - 710,50

6640 - 6650
6530 -- 6535

6700 - 6720
6620 - 6640

346,50 - 347,50
353,50 - 354,00

292,50 - 293,50
298,50 - 299,00

270,20 - 270,30
273,80 - 273,90

158,25

NOTA: Cobre, Estflnho, Chumbo c Zín-
co - em libras por toneladas
Pr?ta ~ em ponco por onça
troy (31,103 gramas).

Ouro — rm dólares por onpa.

limsüs^m&wísiz-amm
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Captação dos Bis cresce
mais que suas aplicações

As operações dos Bancos
de Investimento continua-
ram apresentando em agos-
to, segundo os dados divul-
gados ontem pela Anbid —
Associação Nacional dos
Bancos de Investimento —
menor expansão nos em-'
préstlmos do que o lncre-
mento na captação de re-
cursos. O saldo das aplica-
ções globais dos Bis crês-
ceram.2,9% em agosto (2,5',ó
em julho) para uma expan-
são 'de 3,3% na captação
(1,0% em julho).

Como conseqüência, os
Bancos de Investimento vi-
ram-se obrigados a elevar
em 51,2% seus disponíveis,
segundo as estimativas da.
Anbid. A maior desacelera-
ção de crescimento das apli-
cações dos Bis ocorreu com
os repasses de recursos ofi-
ciais e do exterior em 2,8%
(de Cr$ 36 bilhões em ju-
lho para Cr$ 37 bilhões em
agosto). Mas ele foi com-
pensado pela evolução dos
empréstimos e financiamen-
tos em 3,2% (Cr$ 75,8 bi-
lhões em julho para Cr$ 78,2
bilhões em agosto).

As aplicações globais dos

Bis cresceram 28,4% até
agosto, superando a Infla-
ção do período (20,7%), sl-
tuação que não aconteceu
até julho, fato explicado pé-
Ia redução da Inflação a
partir de junho. Os depósl-
tos a prazo tiveram cresci-
monto de 32,7% a'té agosto
(4,0% no mès), totalizando
Gr$ 68,7 bilhões, constituin-
do-.se na principal fonte de
recursos dos Bancos de In-
vestlmento.

Ontem, no mercado fl-
nanceiro, o resgate dé Cr$
4 bilhões em Letras do Te-
souro Nacional permitiu
que os bancos comerciais re-
duzissem parte de suas dí-
vidas no redesconto de 11-
quldez do Banco Central,
com as taxas dos cheques
do Banco do BrasU oseilan-
do entre 2,10% ao mês, na
abertura, e 1,50% ao mês,
no fechamento. Os finan-
clamentos over night esti-
veram equilibrados, com ta-
xas entre 2,70% e 2,30% ao
mês, com média de negócios
a 2,50% ao mês. Os negócios
com cheques BB somaram
CrS 2 bilhões 94 milhões se-
gundo a ANDIMA.

Cheque BB
(% ;iü .mo — os

últimos seisdios)
80

6"0__

io—;;':'
°—r-,—r-T~r~l

43 5i ga 20.32.. ontem

¦¦¦¦iMMIIMliÜã

Over night
(tnx;,i .muaiscm LTN -

os últimos seis dias)
80
70 .

CO

SO

40

30.

20.

IO.

Q.

-A
43 52 6ã 2i 3ü ontem

Mercado de LTNs
O mercado aberto de letra» do Te-

louro Nacional manteve-se francamen-
te vendedor ontem, registrando redu-
zida movimentação do negócios. A
maior parte das operações foram con-
oentradas nos títulos de longo prazo,
íá que as instituições temem uma ele-
vação nas taxas de desconto como

decorrência da atuação do Banco Cen-
trai, para um controle mais acentuado
da expansão dos meios do pagamento.
As letras com vencimento em março fo-
ram cotadas ontre os niveis de 29,00%
• 28,10% de desconto ao ano, en-
quanto os títulos que vencerão em
•bri! mantiveram-se negociados entre
27,90% o 27,38% de desconto. Oi
financiamentos da posição por um
dis iniciaram ligeiramente pressiona-
dos, com taxas em torno de 2,70% ao
mês, equilibrando-se no decorrer do
período ató o fechamento, após atua-
ção do Banco Central. As taxas che-
çjarani a declinar ali 2,30%. O volu-

mt de operações com LTNs alcançou
o total d* apenas Cr$ 49 bilhões 201
milhões, segundo dados fornecidos pe-
Ia ANDIMA. A seguir, es taxas mé-
dias anuais do desconto dt tedos ot
vencimentos:

Vencimento

14/10
19/10
56/10

Compr»

27,50
33,00
32,90

Vendi

27,20
32,70
32,60

02/11
09/11
16/11
23/11
25/11
31/21
07/12
14/12
16/12
21/12
28/12
04/01
11/01
13/01
18/01
25/01
01/02
08/01
15/02
17/02
22/02
01/03
08/03
15/03
17/03
22/03
29/03
05/04
12/04
14/04
19/05
23/06
21/07
21/07
18/08
14/09

32,80
32.70
32,55
32,30
32,10
31,90
31,85
31,55
31,40
31,19
30,95
30,75
30,50
30,40
30,30
30,20
30,00
29,85
29,75
29,60
29,45
29,30
29,10
28,95
28,80
28,60
28,40
28,20
27,88
27,68
27,45
27,20
20,95
26,95
26,65
26,30

32,50
32,40
32,25
32,00
31,80
31,60
31,55
31,25
31,10
30,85
30,65
30.4S
30,20
30,10
30,00
29,90
29,70
29,55
29,45
29,30
29,15
29,00
28,80
28,65
28,50
28,30
28,10
27,90
27,58
27,38
27,15
26,90
26,65
26,65
26,35
26,00

Títulos públicos
O mercado secundário de títulos públicos e

privados de renda fixa continuou apresentando
pequeno volume de negócios com Obrigações Rea-
justáveis do Tesouro Nacional ontem. Os papéis,
com cinco anos de prazo e juros anuais de 6%,
mantiveram-se cotados a 96,00% e 97,00% de des-
conto sobre o valor nominal do mês (Cr$ 227,15),
respectivamente para compra e venda. Os finan-
ciamentos de posição para hoje registraram ligeira
procura no início das operações, passando a equi-
librado no fechamento, com taxas oscilando entre
2,70% e 2,50% ao mês. O volume de negócios com
ORTNs somou Cr$ 5 bilhões 467 milhões, segundo
a ANDIMA.

Ouro e Moedas

Londres • Frankfurt — O
ouro fechou ontem cotado
a 158,375 dólares à onça, re-
f istrando o mais alto preço
desde agosto de 75. No mer-
cado de cambio, o Banco
Central da Alemanha vol-
tou a Interceder no merca-
do, retirando 11 milhões 200
mil dólares (Cr$ 112 ml-
lhões 150 mil) para conter
uma nova queda da moeda
americana, que fechou co-
tada contra o marco a 2,30
por dólar (2,29 marcos an-
teontem). O franco suíço
foi cotado ontem a 99,46
marcos por 100 francos, en-
quanto a libra esterlina fe-
chou ontem a 4,05 marcos
(4,045).

Eurodólar
A taxa interbancária de cambio de

tondrej, no mercado do eurodólar,
¦fechou, ontem, para o periodo de

seis mesei em 7 3/4%. Em dólares,
francos suiços e marcos foi o sequin-
te o seu comportamento:

Dólares

Interbancário

O mercado interbancário
de cambio para con-
tratos prontos manteve-se
procurado ontem, imãs com
volume bastante reduzido
de negócios, diante da falta
de interesse por parte dos
vendedores. As taxas gira-
ram em torno da média de
Cr$ 15,020 para telegramas e
cheques, durante todo o pe-riodo. O bancário futuro
também registrou pequena
movimentação de negócios,
apesar de manter equilíbrio
entre a procura e oferta do
Início ao fim das operações.
Suas taxas fixaram-se em
Cr$ 15,020 mais 2,50% até
2,60% ao mês para contra-
tos de 60 a 90 dias de prazo.

Taxa de câmbio
O dólar foi negociado ontem a

Cr$ 14,920 para compra e Cr$ 150,020
para venda. Nas operações com ban-
cos sua cc tação foi de 14,945 pp-
ra repasse e Cr$ 15,005 para cobertu-
ra. As taxas médias que se seguem
(ornam por base as cotações de fecha-
mento no mercado de Nov* Iorque.

Oi

mês 6 9/16 6 U/16
irwsses 6 7/8 7
meses 7 1/4 7 3/8

6 mesei 7 5/8 7 3/4
1 ano 7 3/4 7 7/8

Francos Suíços

mès 1 13/16 1 15/16
mesei 1 15/16 2 1/16
meses 2 9/16 2 11/16

6 meses 2 13/16 2 15/16
1 mo 3 3/8

Mtrcot

mês 3 5/8 3 3/4
meses 3 5/8 4

$ mese 3 7/8 4
6 meses 3 7/8 4
1 ano 4 1/8

Argentina
Austrália
Áustria
Inglaterra
Bolívia
Canadá
Chile
Colômbia
Equador
França
Holanda
Itália
Japab
Kuwait
Líbano
México
Peru
Suécia
Suíça
Uruguai
Venezuela
Alemanha Oc.

Ontem

0,002100
1 Vil 99
0.0611
1,7627
0,0495
0,9136
0,0429
0,0271
0,0<02
0,2056
0.4C39
O.0OW33
0.C03897
3,4918
0,3218
0,0440
0,0123
0,2070
0,4347
0,195*
0,2327
0,4366

CrJ

0,031 S
16,8609
0,9177

26,4758
0,7435

13,7223
0,6444
0,4070
0,4038
3,0881
6,1417
0,0170
o,c;s5

52,4468
4,8334
0,6609
0,1847
3,1212
6,5292
2,9379
3,4952
4,5577

DÉFICIT EM CONTA CORRENTE
em milhões de dólares

8000~' 1_6000~ 1
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fl>l~ previsão chi Ministério do Planejamento

Se o déficit cair a USS 4 bilhões, signifi-
cará uma redução de 34% em relação a 76

Déficit do país em
conta corrente será
de US$ 4 bilhões

Brasília — O déficit em conta corrente do paíseste ano deverá ser de 4 bilhões de dólares, mais
de 2 bilhões de dólares menor que o total verifica-
do no ano pasado, que foi de 6 bilhões e 06 milhões
de dólares. A estimativa é do Ministério do Pia-
nejamento, com base na manutenção até dezem-
bro de superávits na balança comercial.

Nos últimos 12 meses, até agosto, o déficit da ba-
lança comercial brasileira foi de 213 milhões e 900
mil dólares. As importações neste período totaliza-
raiíi 12 bilhões 443 milhões e 600 mil dólares e a3
exportações atingiram a 12 .bilhões 229 milhões e
700 mil dólares. Segundo o Ministério do Planeja-
mento a posição favorável da balança comercial
esperada para os próximos meses deverá determi-
nar um menor crescimento da dívida externa com
o país reduzindo òs seus empréstimos externos em
moeda.

Balança comercial
As fontes do Ministério do Planejamento ressal-

tam que a balança comercial já chegou, neste ano,
a apresentar superávit superior a 300 milhões de
dólares este superávit dos primeiros meses do ano foi
reduzido com situações desfavoráveis das exporta-
ções em agosto e setembro, em função da queda
das vendas de café. As fontes do Ministério do
Planejamento acreditam que nos próximos meses
a balança comercial voltará a se apresentar fa-
vorável.

Estamos preparando hoje as bases do que será
o balanço de pagamentos da década de 80, assina-
Iam os assessores, pois, após a crise do petróleo em
1973, o balanço de pagamentos, passou a ser um
fator llmltativo do crescimento econômico não só do
Brasil mas de todos os países em desenvolvimento.

Dentro desta perspectiva — continuam —
podendo confirmar que nos anos 80 o crescimento
da economia nacional será menos dependente das
condições do balanço de pagamentos, sempre ten-
do em mente a necessidade de incrementar as ex-
portações. Na opinião dos especialistas do Minis-
tério do Planejamento as "exportações devem ser
encaradas como uma atividade permanente", não
esquecendo nunca da efetivação das adaptações
necessárias, sobretudo com o objetivo de reduzir os
custos de produção para tornar mais competitivos
os produtos brasileiros no mercado Internacional.

O argumento mais citado foi o de que a poli-
tica de incentivos fiscais é Importante numa pri-
meira fase do processo de desenvolvimento das ex-
portações mas não podem perdurar permanente-
mente sendo por isso mesmo importante tornar os
produtos brasileiros mais competitivos. Um fato
que preocupa é a escalada protecionista dos paises
Industrializados porque representa uma barreira ã
colocação dos produtos oriundos das nações em
desenvolvimento.

No entanto, esclarecem os técnicos, a posição
brasileira no contexto Internacional pode ser en-
carada com certa tranqüilidade. No período 1960/
75 a participação dos países subdesenvolvidos no
comércio mundial caiu, enquanto a dos industria-
lizados subiu. Mas o Brasil conseguiu manter está-
vel a participação no comércio externo.

Custo de vida sofre em
setembro maior elevação
do ano em B. Horizonte

Belo Horizonte — O custo de vida nesta Capi-
tal, o que mais se tem elevado no pais, registrou em
setembro a maior alta do ano, de 4,9% (mais 1%
que em agosto) — no Rio de Janeiro foi de 2,2% —
segundo dados divulgados ontem pelo Instituto de
Pesquisas Econômicas e Administrativas de Minas
Gerais.

Desde janeiro foi acumulado um índice de au-
mento de 49,5% (no Rio foi de 32,2%) e nos últimos
12 meses de 63,8% (no Rio, 42,0%). Os maiores fa-
tores da elevação do custo de vida na cidade foram
produtos farmacêuticos (8,4%), serviços públicos e
de utilidade pública (7,9%, igual a agosto), artigos
de vestuário (5,7%) e artigos de residência (4,5%).

Táxis têm aumento no Rio
O Conselho Interministerial de Preços (CIP)

autorizou ontem um aumento de 24,30% nas tari-
fas de táxis do Rio de Janeiro. A bandeirada Ini-
ciai passa de CrS 4,50 para CrS 5. O primeiro qui-
lòmetro rodado subiu para Cr$ 2,30; o segundo para
CrS 2,76 e a hora parada Cr$ 19. Além do reajuste,
o CIP determinou que os táxis mantenham em local
visível a nova tabela.

O Plenário do CIP também concedeu reajuste
de 3,22% para os aparelhos de televisão em cores.
Aumento de 2,79% foi autorizado para todos os
tipos de papéis (impressão, escrever e demais ca-
tegorias), atendendo solicitação do Sindicato da
Indústria de Papel do Estado de São Paulo.

As pilhas elétricas tiveram aumento de 6,55%
as grandes e as pequenas 6,80%. O CIP ainda con-
cedeu reajustes de 3,25% e 2,47% para azulejos lisos,
brancos e coloridos, respectivamente, para as em-
presas Integrantes da Ia. Região. Aos fabricantes
da 2a. Região foi autorizado aumento de 13,3% e
12,52% para azulejos brancos e coloridos.

Ueki admite
distorção
em tarifa

São Paulo — O Ministro
das Minas e Energia, shi-
geaki Ueki, afirmou que até
o final do Governo Geisel
deverão ser tómatias medi-
das contra a "grave distor-
ção" que é as tarifas de
energia elétrica serem 20%
mais caras na maioria das
cidades intarloranas de São
Paulo e do Rio de Janeiro
do que nas regiões metro-
politanas das duas Capitais.

Segundo ele, o que deve-
ria ocorrer é justamente o
contrário: as tarifas serem
mais baratas nas cidades
do Interior, já que elas fl-
cam mais próximas das usi-
nas geradoras. "De qual-
quer forma, o Governo está
disposto a corrigir essa dis-
torção". Acrescentou que is-
so só será possível aumen-
tando as tarifas nas regiões
metropolitanas e não redu-
zindo as no interior.

CAUTELA
"Temos, no entanto, de

agir nessa área com redo-
brada cautela, já que qual-
quer providência visando a
inverter o quadro atual im-
pllcará quase fatalmente
reflexos negativos nos resul-
tados da politlca antiinfla-
c i o n á r ia, principalmente
quando se leva em conta a
grande concentração indus-
trial existente no eixo Rio-
São Paulo", disse o Minis-
tro, durante conversa que
manteve com universitários
de Tupã, sua cidade natal.

Domício é
empossado
na CNI

O presidente elito da Con-
federação Nacional da In-
dústria (CNI), Domício Vel-
loso da Silveira, ton\ará pos-
se amanhã, na sede da en-
tidade, no Rio de Janeiro.
Nota da CNI esclarece que
haverá apenas a transmis-
são do cargo pelo Sr Tho-
más Pompeu de Souza Bra-
slL

A solenidade da posse da
nova diretoria será realiza-
da em Brasília, no Clube do
Exército, no dia 28, com a
presença do Presidente Er-
nesto Geisel. O Sr Domício
Velloso da Silveira fará dis-
curso traçando os objetivos
da nova diretoria nesta so-
lenidade.

Aquisição de equipamento para
Itaipu vai começar em janeiro

Koz do Iguaçu — Em janeiro o Bra-
sil começa a Investir de 600 milhões de
dólares (Or$ 9 bilhões) a 700 milhões de
dólares (Cr$ 10 bilhões 500 milhões) na
aquisição de equipamentos eletromeca-
nicos) destinados à Hidrelétrica de Ital-
pu. Os primeiros equipamentos serão
entregues pelos fornecedores em 1980 e
três anos depois a usina Iniciará a gera-
ção de energia para o Brasil e o Para-
guai.

A Informação é do diretor-geral da
Itaipu, General Costa Cavalcanti, adi-
antando que para o fornecimento desse
equipamento vão concorrer três consór-
cios, formados por empresas nacionais e
estrangeiras. A formação desses consór-
cios Já foi aprovada pela diretoria exe-
cutlva da Itaipu e no dia 20 voltará a
ser examinada pelo seu Conselho Admi-
nistrativo, enquanto em novembro come-
ça a análise das propostas comerciais.

Rússia fora

O General Costa Cavalcanti explicou
que para a aprovação desses consórcios
levou-se em consideração quatro fatores
preponderantes: índice de nacionaliza-
ção, capacitação técnica da.s empresas,
transferência de tecnologia, e que essas
empresas estrangeiras tenham subsidia-
ria no Brasil ou no Paraguai. Todos es-
ses fatores, aliás, é que levaram à rejel-

ção de propostas apresentadas por em-
presas russas para o fornecimento de
turbinas e geradores a Itaipu.

Inicialmente, quatro consórcios se
habilitaram ao fornecimento desses equi-
pamentos. O primeiro deles é o consór-
cio Itaipu de Equipamentos Eletromeca-
nicos lOIEMi formada pela Mecânica
Pesada, Brown-Boverl, Siemens, Volglit,
Bardella. O segundo é o consórcio Gene-
ral Eletrlc, integrado pela OE do Brasil
e do Canadá e a Domlniun, também do
Canadá.

O terceiro é o consórcio Paraná das
empresas Coensn, Westinghouse, e Alli.s-
Chalmers. O quarto é o consórcio CI de
empresas japonesas formado pela lllta-
chi, a Mltsubichl CBC, a Toshiba e a
Ishlbrás-Isschlkawajima e outras empre-
sas.

O Sr Costa Cavalcanti explicou que
depois da análise da proposta de forma-
ção destes consórcios, conclulu-se que os
dois últimos não satisfaziam a todas as
condições de Interesse de Itaipu, princi-
palmente no que se refere à capacitação
técnica e de fabricação. Outro motivo
refere-se ao não credenciamento destas
empresas junto à Flname, além de ou-
trás razões, que também foram levadas
em consideração no caso da análise das
propostas das empresas russas.

COMUNICADO
SIBRADIAAA PARTICIPAÇÕES LTDA. e UNIMETA-UNIÀO MINEIRA

E METALÚRGICA LTDA., em harmonia com os esforços do Governo
Federal e do Governo do Estado de Minas Gerais em prol da indús-
tria de mineração no Brasil, acabam de adquirir 64.528% do capital
da Dragagem de Ouro S.A. que, por sua vez, detém 58,8% da Mi-
neração Tejucana S.A. SIBRADIAM PARTICIPAÇÕES LTDA. e UNIMETA-
UNIÃO MINEIRA E METALÚRGICA LTDA. são subsidiárias, respectiva-
mente, da Sibeka-Societé d'Entreprise et d'lnvestissements S.A. e da
Union Minière S.A., que integram, juntamente com outras empresas,
o grupo financeiro e industrial da Societé Générale de Belgique.

Tal investimento, que será acompanhado do aporte e da trans-
ferência de tecnologia específica para o Brasil, sem nenhuma dúvida
uma das melhores do mundo, e também do aumento da produção, tan-
to da Dragagem de Ouro S.A. quanto da Mineração Tejucana S.A.,
proporcionará ao Brasil, em futuro próximo, considerável economia de
divisas, decorrente da redução da importação de diamantes. A Mine-
ração Tejucana S.A. manterá sua política de vendas, destinando sua
produção à indústria brasileira de lapidação.

A transação em causa traduz, além do mais, a confiança da Societé
Générale de Belgique, da SibekarSocieté d'Entreprise et d'lnvestisse-
ments S.A. e da Union Minière S.A. nos destinos do Brasil, e a cer-
teza que têm das excelentes perspectivas de seu futuro.

Banco Boavista SA
FUNDADO EM 1924 - SOCIEDADE DE CAPITAL ABERIO
C.C.C. 33.485.54 imuUI-(J6 - GEMEC - RCA - 200/76/027 - CARTA PA1ENTÉ 27 U
MATRIZ: PRAÇA PIO X, 118-A - RIO OE JANEIRO - R|

Resumo do Balancete em 30 de setembro de 1977
ATIVO

OISPONlVEl
Em Moeda Corrente e em

Depósitos no Banco do Brasil
Em Títulos Federais de Curto

Prazo

REALIZÁVEL
Empréstimos e Repassei

Banco Central:
(Compulsório: Dinheiro e ORTN)
Outros Créditos

IMOBILIZADO
.Cartas Patentes a Amortizar

RESULTADO PENDENTE
CONTAS DE COMPENSAÇÃO

B4.699.29S.25

33.109.504,36

1.616.982.361.53

545.698.635,51
2.150.226.317.04

87.808.800.61

4.212.907.314,08

227.227.244.59
19.370.400,00

119.418.484.07
9.163.891.072,82

13 830.623.316.17

PASSIVO

NAO EXIGIVEL
Capital 101.245.030.00
Reservas e Fundos 189.538.758,03 290.783.788.03

EXIGIVEL
Depósitos

â Vista. 1.422.695.255.92
à Prazo 123.472.616.31 1.546.167.872.23

Outras Exigibilidades 1.842.362.411.85
Obrigações Especiais 754.557.974.94 4.143.088.259.02

RESULTADO PENDENTE 232.860.196.30

CONTAS DE COMPENSAÇÃO 9.163.891.072.82
13.830.623.316.17

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:
Cândido Guinle de Pauta Machado. Diretor Presidente {ausente);
Fernando Machado Portella «Linneo Eduardo de Paula Machado
(no exercício da Presidência), Diretores Vice-Presidentes.

CONSELHO CONSULTIVO:
Eugênio Gudin Filho.
Francisco Eduardo de Paula Machado •
Luiz E. J. Migliora,

DIRETORES EXECUTIVOS:
Luiz Biolchini. Superintendente; Pedro Humberto Figueiredo. DIRETORES ASSISTENTES:
Fernando Marcos Cavalcanti. Orlando Agostinho Begholli (ausente),' José Eduardo Gracie Lampreia,
Eduardo da Silveira Gomes Júnior (ausente) Darly Assumpçào Taveira, Carlos Pereira Sampaio;
• Luiz de Mello Flores Guinle. Eduardo Pinto e Laércio Brandão Teixeira, Filho.

CONSELHO FISCAL:
Benjamin Ferreira Guimarães Filho.
Octávio Pedro dos Santos e
César A. de Melo • Cunha.

Fernando Ruy Barbos» da Fonseca
Contador
CR.C. - RJ-0.10.312-9

8BBB8BB80̂8888^68BBBBWW/<

BânCO BOâVIStâ c/\ de Investimentos 5. A.
C.G.C 42.5B3.286/0U0I-25
CARTA PATENTE - GEMEC - N? 3301386/76

Resumo.do Balancete em 30 de setembro de 1977
ATIVO
DISPONÍVEL

Bancos - C/Movimento
Títulos Federais a Curto Prazo

REALIZÁVEL""* 
Empréstimos e Repasses"
Outros Créditos

IMOBILIZADO

RESULTADO PENDENTE

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

1.391.202.86
56.160.352.09

117.769.456.65
2.371.988.96

67.551.554,95

120.141.445.6T

385.437,79

25.726'.551.91

3.798.385.783,56
4.002.190.773.81

PASSIVO
NAO EXIGIVEL
Capital 30.000.000.00
Reservas, Fdos. e Lucros Acumulados 5.709.498.75 35.709.498,76

EXIGIVEL
Depósitos a Prazo c/Cor. Monetária 85.254.999.78
Recursos Vinculados a

Financiamentos Especiais 11.410.087.29
Recursos Externos - R.63 19.286.706.31
Recursos Internos 2.643.792.37
Outras Contas 13.401.831.38
Outras Exigibilidades 1.765.469.03 133.762.886.16

RESULTADO PENDENTE 34.332.605.35
CONTAS DE COMPENSAÇÃO 3.798.385.783.55

4.002 190.773.81

DIRETOR PRESIDENTE:
Cândido Guinle de Paula Machado
(ausente).

DIRETORES:
Luiz Biolchini, Superintendente, no exercício da presidência,
Orlando Agostinho Beghelli (ausentei, Eduardo da Silveira Gomes Júnior (ausente), Fernando Ruy Barbou d» Fonsect
Luiz de Mello Flores Guinle, Múcto Cardoso Botto de Barros (ausente). Contador
Pedro Humberto Figueiredo e Fernando Marcos Cavalcanti. C.R:C. - RJ-010 312-»
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Falecinieiilos

Rio de Janeiro
Homulo de Alui.id. Maga-

Ihati, 58, no Hospital da La-
dou. Mineiro, bancário. Casado
com Llgla Maria de Almeida
Magalhães, morava em Copa-
cabana. Tinha tréi filhos: tulz,
Llgla • Ronaldo.

Augusto da Silva Silvestre,
64, ne Casa de Saúde São
Fernando. Carioca, comerciante,
residente em Santa Tareea. Sol-
leiro, deixa vários sobrinhos.

João laptiste Almeida, 61,
em sua residência no Flamen-
go. Natural do Piauí, comercia-
rio aposentado. Casado com
Raimunda Pereira dos Santos
Almeida.

Agostinho Moreira de Sou»,
75, na Beneficência Portuguesa.
Português, de Póvoa de Unho-
sa, era comerciante aposenta-
do. Morava em Botafogo. Viú-
vo de Maria dos Anjos de Sou*
ta, tinha um filho (Fernando)
e netos.

Silvério Gomes Barbosa, 12,
no Hospital Silvestre. Nascido
em São Paulo, morava em Ipa-
nema. Industriário aposentado,
era viúvo de Francisce Vieira
Barbosa.

Hêtcio Peixoto Ferraz, 74,
em iu« residência nas laran*
jeiras. Carioca, contador apo-
sentado, deix* viúva Eudima*
Miranda Ferraz a quatro filhos:
Alfredo, Mário, Ubiratan • San-
dro, além de netos.

Irmelino Saldanha Duarte,
30, no Prontocor. Nascido no
Rio de Janeiro, covetor de
imóveis/ morava na Tijuca. Ca-
sado com Olga Raposo Duar-

le tinha cinco filliot: Fanny,
Felipe, Beatriz e limònia,

Alassio Gonzaga lima, 85,
em sua residência em MarechJ
Hermes. Carioca, ferroviário
aposentado, solteiro. Tinha dois
filhos: Francisco e César, além
de netos e bisnetos.

Isabel Silva Simas, 63, em
sua residência em Botafogo.
Natural do Espírito Santo, de!-
xa viúvo Carlos Eduardo Co-
queiro, um filho (Carlos Edu-
ardo) t nelos.

Maria Carolina Souto Lopes,
70, na Casa de Saúde Gania
Terezinha. Carioca, solteira.
Morava no Jardim Botânico.

Hilda Severo dos Santos, 67,
em sua residência em Vila Isa-
bcl. Carioca, casada com Sylvio
Pereira dos Santos, linha as fi-
lhas Noemy * Noemia t vários
netos.

Claudete Borges da Fonseca,
58, no Hospital Souza Aguiar.
Carioca, deixa três filhos: Ri-
cardo, Manuel e Cláudia, além
de netos. Morava em Jacaré-
paguá.

Walter lourenço de Oliveira,
46, no Prontocor. Nascido no
Rio de Janeiro, era desenhista,
solteiro. Tinha vários sobrinhos.
Morava na Ilha do Governador.

Ivete Calda* do Nascimento,
88, em tua residência em Ni-
teról. Carioca, viúva dt José P,
do Nascimento.

Merceliiu Martine do Sou»,
64, no Hospital Pedro Ernesto.
Carioca, solteira. Morava no
Grajaú.

Estados
laurentino Andrede rfe Frei-

tes, 73, em São Paulo. Viúva
de Benedito Ornelio d« Freitas,
tinha os filhos Tereza, Dorival,
Aslrogildo e Luiz, além de r,e-
los.

Antônio Teodoto da Silveira,
67, em Sao Paulo, Viúvo, deixa
irmãos, genros, netos, cunhados
e sobrinhos.

Jean Jean Varga, 80, em São
Paulo. Casado com Maria Baldi
Varga, tinha um filho (Giovanni
Varga), além de cunhados e so-
brinhos.

Georgint Augusta d* Frei-
tas, 89, em São Paulo. Viúva,
de Joáo Rodrigues, Unhe um fi-
lho: Carlos Martírio Rodrigues.

Mex Foertner, 70, tm São
Paulo. Deixe viúva Martha Gas-
perlan Foertner, além dos fi-
lhos Alberto e Arnaldo, t ne-
los.

Freneiico Melact, 74, tm São
Paulo. Casado com Elvire Spe-
zie Melece, tinhe os filhos Jo-
sé. Conceição, Augusto e ne-
tos.

Inicia Mario de Conceição,
103, em São Paulo. Solteira,
•re filha de David Franco da
Silva e de Ana Maria de Jesus.
Deixa sobrinhos.

José Rodrigues Neto, 76, em
São Paulo. Era viúvo de Marie

da Nóbrega e linha os filhos
José, Maria, além de irmãos,
cunhados, sobrinhos, netos •
bisnetos.

Cristina Stesen Hack, 66, em
sua residência no bairro Vila
Guilherme, tm Curitiba. Para-
naense da Capital, ere casada
com José Hack Alves o tinha
10 filhos: Antenor, Ernesto,
Emília, Margar-ida, Teresa, Zélia,
Rosa, Inêt, Dirlene e Josita.

Iro Gançalvei Fontoura, 57,
no Hospital de Clínicas de Por-
to Alegre. Filho de Irna Fon-
toure o de Alelde Fontoura. De-
legado Regional do Ministério
da Indústria • Comércio. Deixa
viúvt Alzoínt • dois filhos,

Vicente Come» dl Silve, 20,
em Belo Jardim, no agreste dt
Pernambuco, assassinado am
plene via pública por au* ne-
morede, qui lhe desferiu teia
tiros dt revólver o fugiu. Co-
merciante, solteiro, ere p.rnsnv
bucano.

Joaquim Ftrrtirt de Silva,
70, em sua residência em Ja-
boatão, Pernambuco. Paraibano
de Cabedelo, marítimo epostn-
tado, era viúvo e deixa trls fi-
lhos.

Marie José Pinto Serqueire,
84, na residência no bairro de
Boa Vista no Recife. Pernam-
bucana, doméstica • viuve.

N.S.a Fátima
tem hoje
procissão

Os festejos de Nossa Se-
nhora de Fátima terminam
hoje com procissão, à s
20h30m. da igreja na Rua
Riachuelo até o santuário
na Praça Agulrre Cerda,
Bairro de Fátima. O Detran
não alterará o transito,
apenas policiará o percurso.Durante o dia haverá missa
de hora em hora, bênção
tios doentes às 15h e dascrianças às 16h.

A procissão sairá da lgre-
Ja e fará o seguinte trajeto:
Ruas Henrique Valadares,
Carlos Sampaio, Tadeu Ko-
ciusko, Avenida N S de Fá-
tima, Praça Aguirre Cerda,
volta pela avenida, Ria-chuelo, André Cavalcanti,
Resende, Ubaldlno do Ama-ral, Mem ide Sá, Senado e
novamente a Riachuelo.

Elevador cai
e mata 4
ém Vitória

Vitória — Quatro opera-
rios morreram e três fica-
ram gravemente feridos na
queda de um elevador da
altura de 46 metros na obra
do silo do cais de Capuaba,
As causas do acidente ainda
não foram apuradas mas
supõe-se que o ascensorista
não soube usar os freios elé-
tricôs e mecânicos do apa-
reino.

O silo faz parte do termi-
nal marítimo para expor-
tação de produtos agrícolas
dos Estados do Espirito
Santo, Minas e Goiás, com
75 metros de altura e capa-
cidade de estocagem para90 mil toneladas quandoterminado. Este é o segundo
acidente fatal ocorrido na
obra, que emprega 1 mil 350
operários.

AVISOS RELIGIOSOS

MARIA FERNANDA MENDONÇA
(MISSA 7.° DIA)

+ 

Família de MARIA FERNANDA, agradece
todo carinho recebido nesta hora tão difi-
cil e convida para a missa que será ceie-
brada dia 14 às 19 horas na Matriz N. S.

da Conceição à Rua Marquês de São Vicente, n.° 19.
(p

MARIA AMÉLIA PEIXOTO NOVAES
DE SOUZA

(FAUCIMENTO)

+ 

luiz Carlos Cochlar, senhora e filhos e Paulo Roberto
da Silva Araújo e senhora comunicam o falecimento
de sua querida avó e bisavó MARIA AMÉLIA e convi-
dam para o sepultamento hoje, dia 13, às 12 horas,
saindo o féretro da Capela Principal do Cemitério

da Ordem 3a. da Penitência para a mesma necrópole. (P

JJIMÍÍMD
COMUNICA

003.00905.02.1
103.02385.01.2
103.04842.01.1
103.05157.03.7
103.05459.01.7
103.06950.03.2
103.07440.02.0
103.08315.01 .6
103.09090.02.6
103.13580.01.1
103.16912.06.6
103.19291.04.6
103.20346.01 .6
103.21553.01.5
203.01354.01 .1
203.01962.01.1
203.02785.01.6
203.04619.02.4
203.05120.02.3
203.06537.01.7
203.09599.04.8
203.10154.01.7
203.11621.01.8
203.13544.01.0
203.14217.02.1
203,14509.02.2
203.14616.01.5
203.14645.01.5
203.16078.01.0
203.16897.01.1
207.00874.06.1
303.05131.01.2
303.06373.03.6
303.06373.04.4
303.06795.03.8
303.11035.01.7
303.20290.01.1
308.00937 ..01 .5
309.02791.03.1
403.01300.02.8
503.01883.02.9
503.15601.04.2
503.21193.02.9
5Q3.22984.04.6
503.25940.05.8
503.29271.04.5
503.30360.01.9
503.31689.01 .4
503.32405.04.4

Preventiva é
pedida para
Gasparsinho

O Promotor da 7a. Vara
Criminal, requereu ontem
ao Juiz Álvaro Mayrink da
Costa a prisão preventivade João Soares de Sousa, o
Gasparzlnho, acusado d a
morte do General Abdlas
dos Santos Arruda. Incurso
nas penas do parágrafo 39
do Artigo 157 do Código
Penal, o réu pode ser con-
clenaclo de 15 a 30 anos de
reclusão.

Na denúncia, o Promotor
afirma que Gasparzlnho"subtraiu" do General um
cordão de ouro com uma
medalha e um relógio da
marca Seiko. "A vitima rea-
giu à subtração" e o acusa-
do, "com incrível frieza, dis-
parou contra o mesmo a ar-
ma de fogo que portava,
vindo a causar a morte da
vitima".

Quatro testemunhas fo-
ram arroladas para o suma-
rio de culpa: Jurandir Mar-
ques da Silva, detetive da
19a. DP, que registrou a
ocorrência; Mauro Brito,
morador da Rua Quindiba,
onde o militar foi alvejado;
Ricardo Arruda, neto do
General, que assistiu ao
fato, e Itália Laglneira, em-
pregada da família da víti-
ma. Gasparzlnho não tem
emprego nem endereço
cerlo.

da Saudade
v Cemitério Parque.

Jazigos Familiares.
Desde Cr$ 629,00 Mensais.

Resolve eeu problema d.
FINADOS antacipadament*

¦em atropelos de última hora.

Informações a Vendes:
Rua São José, 90 -19? andar

Tel: 252-216*
Cemitério Parqua - Tel: 397-504S

Aeromoça
quer prisão
especial

O advogado Serrano Ne-
ves requereu ao Juiz da 23a.
Vara Criminal, Sérgio Cava-
llerl Filho, a transferência
do processo da aeromoça
Maria Adélla Bandeira de
Melo Braga para a Justiça
Federal, porque a sua clien-
te é denunciada como trafi-
cante internacional de tóxi-
cos. O advogado pediu ain-
da prisão especial para Ma-
ria Adélla, diplomada pelaFaculdade de Letras de Be-
lo Horizonte. O Juiz dará
parecer hoje.

Com base no Artigo 76,
Item III, do Código de Pro-
cesso Penal, a Promotora
pediu a atiexaçáo àquele
juízo do processo dc Ivã Ta-
vares, acusado de fornecer
cocaína à aeromoça. Os In-
quéritos de Maria Adélla,
Ivá Tavares e Paulo Fran-
cisco dos Santos, presos nos
dias 30 de setembro, iv e 2
de outubro, respectiva-
mente foram distribuídos
em Varas Criminais dife-
rentes, dai o pedido de co-
nexão. Paulo será interro-
gado segunda-feira t Iva,
terça.

Delegado é
demitido por
corrupção

Teresina — Acusado de
envolvimento com quadri-lhas de ladrões de automó-veis e falsários, o delegado
de Ordem Política e Social,
Capitão Astrogildo Sam-
paio, foi demitido pelo Go-
vernador Dirceu Mendes
Arcoverde. Segundo fonte
da Secretaria de Segurança,
o acúmulo de provas levan-
tadas contra ele é estarrece-
dor.

Foram comprovadas de-
núncias feitas pelo falsário
preso no Maranhão pelaPolicia Federal, que motiva-
ram a abertura do inquérl-
to e, segundo consta, ele ié-
ria se apoderado da impor-
tancia de Cr$ 168 mil e de
uma residência no bairro
Vermelha.

GABRIEL NOGUEIRA
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

Os funcionários da COMPANHIA SOUZA CRUZ INDÚS-
TRIA E COMÉRCIO, seus colegas e amigos, sensibilizados
pela perda de seu estimado companheiro GABRIEL NO-

GUEIRA, convidam seus parentes e amigos para a missa que será
celebrada amanhã, 6a.-feira, às 10:30 horas, na Igreja da Can-
delária.

HERNAN DE PAIVA CARRIL
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

Sophia de Oliveira Carril, Neila Márcia Carril Alves Gomes,José Alves Gomes, Helena de Paiva Gusmão, Manuel de Pai-va Gusmão, esposa e filhos, Lucinda de Oliveira, ainda pro-fundamente consternados com o falecimento de seu inesquecível es-
poso, pai, sogro, filho, irmão, cunhado, tio e genro HERNAN, convi-darn seus parentes e amigos para assistirem a missa de 7.° dia, emsufrágio de sua alma, que será celebrada, amanhã, sexta-feira, dia14, as 19,00 horas, .na Igreja de São José do Jardim Botânico, à AvBorges de Medeiros, 2735, Lagoa. Agradecem, sensibilizados, as ma-nitestaçoes de pesar recebidas, bem como a todos que comparecerema esse ato de piedade cristã.

WANDA FREITAS MALLMANN
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

A família de WANDA FREITAS MALLMANN convida para a
missa de 7.° dia de sua querida WANDA, que será celebrada
hoje, quinta-feira, às 10 horas da manhã, na Igreja Nossa Se-

nhora do Rosário, na Rua General Ribeiro da Costa, 164 - Leme.

VALMIR SAMPAIO
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

BASF Brasileira S.A. Indústrias Químicas agradece as mani-
festações de pesar recebidas por ocasião do falecimento de
seu inesquecível colaborador VALMIR SAMPAIO, e participa

a todos os clientes e amigos, que a missa em sufrágio de sua alma
será celebrada às 8 horas do dia 15T10-77, na Matriz de N. Sra. de
Lourdes, à Av. Vinte e Oito de Setembro, 200.

MARIA AMÉLIA PEIXOTO NOVAES DE SOUZA
(FALECIMENTO)

+ 

Sua família cumpre o doloroso dever de comunicar o falecimento de
sua querida MARIA AMÉLIA e convida os demais parentes e amigos
para o sepultamento a ser realizado hoje, dia 13, às 12,00 horas,saindo o féretro da Capela principal do Cemitério da Ordem 3a daPenitencia para a mesma necrópole.

DR. JÚLIO HALFIN
HAZKARA

A Diretoria e o Conselho Deliberativo da Hebraica, Sociedade CulturalEsportiva e Recreativa (HEBRAICA-RIO) comunicam ao seu quadro so^ciai e ao ISHUV em geral, a cerimônia do 30.° dia de falecimento deseu inesquecível Presidente, DR. JÚLIO HALFIN, a realizar-se di* 16tt— de outubro, doming- ~ '"" ...
Laranjeiras n.° 346.

vV
, _________ , ,' ¦•.¦_. ni, o ic.iii/.ur-se ciifl IO* * r+ de outubro, domingo, as 20 horas, no Salão Ben Gurion, na Rua das

PROFESSOR

DR. DOMINGOS FLEURY DA ROCHA
(MISSA DE 7.* DIA)

+ 

Dr. Domingo, Martins Floury do Rocl,a, «pos», filha,, genro, e nelo,; Or. Gabriel Martin.Pleury d» Rocha, e5po,a, filho,, genro, . netos; Eslher Medeiros Fleury da Rocha •filho., agradecem as manlfe.Uçõe. de pesar recebida» por ocasião do falecimento de«ou querido pa,, sogro, avô . bisavô - PROF." OR. DOMINGOS FLEURY DA ROCHA -
,_i-„ *¦ 

convl.dan' °' demi,i' Pintei « amigos para assistirem a mis.a de 7." dia que mandam

DOMINGOS FLEURY DA ROCHA
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

Os ex-Diretores-Óerais do Departamento Nacional da Pro-
dução Mineral - DNPM, Mário Abrantes da Silva Pinto,
Silvio Barbosa, Irnack Carvalho do Amaral, Francisco Moa-

cyr de Vasconcellos, João Batista de Vasconcelos Dias, Francisco
das Chagaá Pinto Coelho, Yvan Barretto de Carvalho e o atual Di-
retor-Geral, Acyr Ávila da Luz, convidam para a Missa de 7.° Dia
que mandam celebrar em sufrágio da alma do primeiro Diretor-
Geral do mesmo departamento Dr. DOMINGOS FLEURY DA RO-
CHA, amanhã, dia 14, às 09:00 horas, na Igreja Nossa Senhora
do Carmo, à Rua Primeiro de Março.

DOMINGOS FLEURY DA ROCHA
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

A Diretoria da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais -
CPRM, convida para a missa de 7.° dia que manda celebrar
em sufrágio da alma do primeiro Diretor-Geral do DNPM Dr

DOMINGOS FLEURY DA ROCHA, amanhã, dia 14, às 09,00 horas, na
Igreja Nossa Senhora do Carmo, à Rua Primeiro de Março.

PETRONIO BARCELLOS
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

Lúcia Rolim Barcellos, Maria Lúcia Rolim Barcellos, Ramiro Luiz
Rolim Barcellos e família, Nora Barcellos Tostes, Paulo Cami-
nha Rolim e família, Helena Rolim Rossi e família, Ramiro Bar-

cellos Tostes e família, Paulo Agrifoglio e família agradecem as ma-•nifestações de pesar recebidas por ocasião do falecimento de seu que-rido PETRONIO e convidam para a missa de 7.° dia que será celebrada
hoje, dia 13, quinta-feira, às 11,00 horas, na Igreja da Candelária.

((>

DR. PETRONIO BARCELLOS
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

0 Presidente, os Membros da Diretoria Executiva, do Conselho
de Administração e do Conselho Fiscal da Companhia de Pes-
quisa de Recursos Minerais - CPRM, convidam para a missa

de 7.° dia que mandam celebrar em sufrágio da alma do seu Conse-
lheiro Fiscal e querido amigo Dr. PETRONIO BARCELLOS, hoje, dia 13,
às 11 horas, na Igreja da Candelária.

PETRONIO BARCELLOS
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

A Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS,
representada pelo seu Conselho de Curadores, Diretoria
Executiva e empregados, convida os amigos e colegas do

seu saudoso ex-Presidente, Dr. PETRONIO BARCELLOS, para a
Missa de 7.° Dia,que será realizada hoje às 11 horas, na Igreja
da Candelária, em sufrágio de sua alma.

PETRONIO BARCELLOS
JL A Petrobrás Comércio Internacional - In-

terbrás - convida para a missa de 7.° dia
que manda rezar em sufrágio da alma de seu Con-
selheiro PETRONIO BARCELLOS, na Igreja da Can-
delária, nesta quintafeira, dia 13, às 11 horas.
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Vista do haras onde nasceu Lendário, vencedor da Taça de Ouro

Criar pouco e bem, o lema;
do Tamandaré há dose anos

Jorge Perri de Freitas
Fotos de José Camilo da Silva

O Haras Tamandaré, no Paraná,
é relativamente novo na criação de
puro-sangue de carreira, mas, já vem
conquistando vitórias importantes no
calendário clássico de Rio e São Pau-
lo, em uma demonstração de que o
lema inicial de sua fundação continua
dando resultados positivos na práti-
ca: criar poucos animais e muito bem.

Para isto ser possível, os titulares,
Rubens Grhal, Alcides e Adelia Coltri,
resolveram implantar um sistema de
reprodução de animais, baseado no
modelo francês, com amplos campos
de pastos, pouca cerca, tratamento
intensivo do solo-renovado a cada
dois anos — e uma assistência de
profissionais, dia e noite, para que
nada falte ao potro nos seus primei-
ros dias de vida. E este trabalho, ini-
ciado há 12 anos, começou a dar seus
frutos.

O campeão inesquecível
Indiscutivelmente, o primeiro

grande campeão do Haras Tamandaré
nas pistas foi Inâaial, belo milheiro,
que, em sua trajetória como corredor,
venceu os seguintes páreos do calen-
dário nobre carioca: Grande Clássico-Presidente da República, milha inter-
nacional (1974); Clássico Salgado Fi-
lho, em 74 e 75; Clássico José Carlos
de Figueiredo, também em 74 e 75, e
Clássico Gervásio Seabra, 1975. Em
Cidade Jardim, suas vitórias de maior

, depressão aconteceram nos Clássicos
Prefeito Municipal da Capital e Clás-
síco Jayme Torres (Prix Guigné). Por
Xasco em Teiga, Indaial, nas 31 ve-
zes que veio à pista para competir,
obteve 15 vitórias,. ultrapassando a
casa dé Cr$ 1 milhão em prêmios.
Agora é o pastor-chefe do Haras, on-
de nasceu e foi criado.

A luta contra; oj inverno
No Haras Tamandaré, os pastos

são verdes o ano todo. Não há geada
que possa matar o Azevem-capim im-
portado da Argeritina — que resiste
às intempéries mais violentas, flcan-
do, mesmo, mais bonito sempre que o
inverno se apresenta com rigor.

A correção de seu solo foi feita
com ajuda de técnicos do Instituto
Bioquímico do Paraná, que, depois de
muito estudo, conseguiram dar à ter-
ra um pH de seis décimos. A sua umi-
dade foi quebrada com o plantio de
120 mil pés de eucaliptos, que trou-
xerani o equilíbrio necessário que os
100 hectares de terra estavam preci-sando para manter uma temperatura
certa no ano todo. Ali, na verdade,
não é muito frio ou quente. A água,
fundamental para os potros em fasede crescimento, no Haras Tamanda-
ré é toda mineral, já que foi cavado
um poço com 130 metros de profun-didade, sendo que 80 metros em ro-
cha viva. Os sais minerais indispen-
sáveis estão todos contidos nesta água,
que corre encanada pelos quatro can-

tos do Haras. Aqui, a técnica francesa
também foi copiada. Para alojar os
potros, há 80 boxes prontos — 20 em
fase de acabamento — 30 piquetes de
inverno e mais 30 de verão, onde o
capim mais usado é o tradicional Qui-
cúio, muito popular em todo o Sul do
pais".

A geração 76
São 11 os potros nascidos no ano

passado no Haras Tamandaré. Suas
filiações são as seguintes: Papaoro,
masculino; Masteréu e Rimadora, porNehru em Rinã; Papus, masculino,
por Jukebox em Ingenue, por Mourne
em Tithe Bam; Periana, feminina,
por Breeder's Dream em Hexana, porhong Legs em Psiu Psiu; Petrodol,
masculino,.por Falkland em Ibirama,
por Pally II em Lady Like; Pevarian,
masculino, por Masteréu em Touchée
II, por Tibério em Pilar; Poise, mas-
culino, por Vivat Rex em Ugra, porMaster Robin em Ugerê; Pottacho,
masculino?i por Magnasco II em like,
por Pass the World em Nepeg; Pre-
mion, masculino, por Magnasco emChantilly II, por Malambo em Cham-
pagne; Previte, masculino, por Maste-
réu em Teiga, por Al Mobsoot em Tel-
ma; Priamon, masculino, por Masteréu
em Gávea, por Tony em Acrobata e,Procida, por Masteréu em Jacilla, porLund Glade em Jactanciosa.

O plantei .
Além de Indaial, o outro pastorem atividade no Haras Tamandaré iMasteréu, por Adil em Scottish Dile-ma, por Scottich Union em Dinorama,

por Taj Uâ Din, uma criação do Ha-ras Jahu e Rio das Pedras, vencedor
do GP Paraná, pai de Lendário, pri-meiro na II Taça de Ouro. As reprodu-
toras são as seguintes; Amuck, porTatan em Farouche, por Penny Postem Fachosa; Bafoeira, por Cyro emFabiata, por Pharél em Cracoche;
Chantilly II, por Malambo em Cham-
pagne II, por Chamossaíre em Wilne-
cask; Ficha, por'Desafiando em Pe-trushka, por Bahari em Tajara; Fioga,
por Captain Kidd II em loga, por Bo-xeur em Álgebra; Haxana, por Long
Legs em Psiu Psiu, por Big Red emDenbili; Gávea, por Tony em Acrôba-ta, por Arabian Night em Láctea; íbi-rama, por Pally II em Lady Like, porJohnny Reed em Fair Honour; like,
por Pass The World em Nepeg, porCyrnos em Winnipeg; Jacilla, por SunGlade em Jactanciosa, por lxion emDona Alvira; Pildoreta, por Fair Tra-
der em Jus de Rose, por Savernake
em Pink Rose; Rafinée, por Kurrupa-
ko em Flórida, por F. de Fresnay emFlorelle; Rimadora, égua chilenai porNéhru em Rína; Teiga, por Al Mab-
soot em Teima, por Emperor em Zula;
Touchée II, por Tibério em Pilar, porAvestruz em Ovation; Ugeresca, porXasco em ügerê, por Estrelem em Ma-nacá; Ugra, por Master Robin emUgerê, por Estrelero em Manacá e Ve-rola, por Xasco em Verona, por Em-
peror em Vernal.
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O milheiro Indaial é, atualmente, o pastor-chefe do Tamandaré

A noturna ide hoje páreo a páreo
PRIMEIRO PAREÔ AS I9H90M - 1 000 METROS - RECORDE - AREIA - SWEEt SPY - 100"

PROVA COMPULSÓRIA

1-1 Mllford, P. TtWoIri ., 58 I 69 (101 Rebolado • Ali Th» W«v 1 000 NI 1'02"2 J Borlonl
2 Drln Boy, J, Ricardo . 54 I 49 ( 6) Sunto « óbrio 1 200 NL l'lo"3 A. Ricardo

2-3 Galactito, F. Silva ... 53 ó9(U)Anegro e Zorito 1000 NM 1'03"4 J. Coutinho4 Hodiai, D. Neto . 55 I 59 ( 71 Prbloao e Uselro 1 000 GL 59"4 S. Moraloj3-5 Guarda.Fogo, R. Carmo 57 89 ( 81 Violeiro e Fast Blonda 1 300 NP 1'22"2 M. B. Silva6 H. Ronald, A Abrou . 54 89 ( 8) Teuck « Tio Braga 1 000 AL )'03" S P. Gomei
4-7 Hlalo, J. Eatavai ... 56 59 ( 8) Viololro < Fasl Blondt, 1 300 NP l'22"2 A. V. Nevei

Guano, F. temo» ... 51 99(ll)Anagro e Zorito 1000 NM 1'03"4 A. Vieira
Urupirá, L. Mala .... 54 109 (101 Hialo • Conflleor 1 300 NP t'25" M. Canolo

SEGUNDO PAREÔ - AS 20HJ0M - 1300 METROS -RECORDE - AREIA - YARD - 1'18"3/S

1-1 Aiiombroio, E. Ferreira 58
2 Bloco, A. Garcia ... 58

2-3 Belluno, M. Carvalho . 57
4 Bonny Boy, A. Ramo* 5_

3-5 Zacatelco, H. Cunha . 56
6 Eitratéglco, U, Melrelei 55

4-7 Don Gegê. J. M. Silva 57" Toturno, R. Freira ... 56

29 ( 7) Ligo-Liqo t Torturno
79 ( 7) Boleneme e Reglime
29 ( 7| Haul Brion • P. Vllle
79 ( 7| Llgo-Ligo e Assombroso
o° ( 7) Ligo-Liqo e Assombroso
39 (12) Clari e Tobello
19(9) AAalhur e Mercenaira
39 ( 7) Ligo-Ligo a Assombroso

I 300 NL 1'2I"4 W. P. Lavor
1 300 NL 1'22"2 Rosa
1 600 NP 1'43"3 G. L. Ferreira
1 300 NL 1'21"4 A. Nahid
1 300 NL 1'21"4 R. Carrapito
1 400 GL . 1'23"1 A. Orciuoli
I 300 NP 1'22"2 A. Moral»»
1 300 NL 1'21"4 A. Morales

TERCEIRO PAREÔ - AS 20H90M I 300 METROS - RECORDE - AREIA
INICIO DO CONCURSO

- YARD - VI1"J/S

1-1 lldefonso, J. Pinto ... 57 I 29 ( 9) Nítido a Indomado 1 300 NL 1'21"3 Z. D. Guedes
2 Xupé, E. R. Ferreira . 58 ' 69(11) Le Chevalier e Blackbird 1200 NP 1'15"2 E. P. Coutinho2-3 Bonhadar, G. Alves . 58 I 19 ( 9) lamar a Rei do Barato 1 300 NL 1'22"4 C Ribeiro4 Duean Gray, J. Ricardo 57 89 ( 9) Nítido a lldefonso 1300 NL 1'21"3 C. Morgedo3-5 Blackbird, J, M. Silve 58 1 29(11) Le Chevalier e Cadll 1200 NP 1'15"2 W. Penelas

Urlo, J. Mendes ... 56 69 ( 9) Nítido a lldefonso I 300 NL 1'21"3 N. P. GomeiReivllle, F. Pereira ... 10 58 69 ( 8) Scarlatli e Ximando 1 300 NP 1'24" A. V. Neve»4-8 Usurpatour, J. Esteves 56 59(l!)Le Chevalier a Blackbird 1200 NP 1'I5"2 S. d'Arrore9 Sir Ole, D. Neto .... 57 49 (II) Le Chevalier a Blackbird 1 200 NP 1'I5"2 J. L. Pedrosa10 El Farofero, F. Estavei 57 79 (11) La Chevalier a Blackbird I 1 200 NP 1'15"2

QUARTO PAREÔ - AS 2IH20M 1 300 METROS - RECORDE - AREIA - YARD - l'1."3/f

1-1 P. Tina, G. F. Almeida . 56 J 39 (14) Altíssima a Pitaní 1'300 NP 1'24"2 Ferreira
2 Pudica. J. Ricardo ... 55 69 (14) Altíssima e Pitaná 1 300 NP 1'24"2 A. Ricardo

2-3 Cavod, G. Alves ... 11 55 49 (12) Gav Ballad e Mondav 1200 NL 1'I6"4 S. Morales
Dona Bety, I. Antônio . 55 149 (14) Altíssima e Pitaná 1 300 NP 1'24"2 D. Guede»Wost Girl, J. Machado .,6 55 89 (141 Altíssima a Pitani 1 300 NP V24"2 Morgado

3-6 Gay Baiaar, S. Silva . .8 57 59 (11) Hormanlina (ai 1300 NL 1'I9"3 R. Carrapito" P. Of Joy, H. Cunhe . . 55 109 (II) Galantcria e Cavod 1 300 NP 1'22"4 Carrapito
7 Altisima, J. M, Silva . . 55 19 (14) Phaná e Princesa Tina 1 300 NP 1'24"2 P Lavor4-8 Suma, J. Pinto .... 55 69 (14) Cadixe e Hondrika 1 300 GU 1'21" R- Posanha9 Q. Lighl, C. Valgaa . . 10 55 59,4-11) Sinccura a Princesa Tina 1300 NP 1'23"3 Pire»

10 Florada, R. Freire ... 55 119 (11) Cinder II a Altíssima 1300 NM 1'24"1 R. Morgado

QUINTO PARIO - AS -1H50M 1 100 METROS - RECORDE - AREIA - ESBULHO 1'07"
DUPLA EXATA

1-1 Jerlon, F. Estevea ... 54 39 (10) E' Isso Aí a Thuder ( 1 300 NM 1'24" | J. A. Limelr*I. Bravo, L. Maia ... 14 54 ' 89 (13) Honey Winner e Resíduo t 1 000 AP 1'03"2 I M. CaneloG. Texas, M. Alves . . 13 54 79 (10) E' Isso Aí a Thunder 1 300 NM 1'24" | O. M. Fernandei2-4 G. Forward, J. Escobar , 54 39 (13) oHney Winner e Resíduo 1 000 AP 1'03"2 L. G. F UlloaCoakh. G. Alves ... 54 99 (10) E' Isso Al a Thunder 1 300 NM 1'24" S. MoralesAir Duke, J. Esteve» . . 54 69 (10) E' Isso Aí a Thunder 1300 NM 1'24" J. S. Silva3-7 M. Cafoní, C. Amestely 12 S6 119 (17) Acero (CJ) 1 000 GL 58"5 W. PenelasC. do Lybano, W. Gonç. 11 57 39 (10) Gipsy Rivor e Zumpango 1300 AL 1'23"2 N. P. GomesZanzo, J. Pinto .... 54 49 (131 Honey Winner e Resíduo 1 000 AP 1'03"2 E. P. Coutinho10 Lontreano, F. Silva . . 54 99 ( 9) Snow Tall a Jurista 1 100 NL 1'08"3 J. Coutinho
4-11 Rolor, M. Carvalho . . 54 49 ( 8) Tottenham e G. Forward 1 000 NP 1'02"2 E. M. Neto12 Tiriac, J. Malta .... 54 69 ( 8) Tottenham e G. Forward I 1 000 NP 1'02"2 J. T. Ferrão13 I. Sorry, G. F. Almeide 56 99 (111 Tierceron e Xis Crack I 1 300 GL 1'19'M M. Mende»lob, A. Ferreira ... 10 54 119 (13) Honey Winner e Resíduo I 1000 AP 1'03"2 M. Mende»

SEXTO PAREÔ - AS 22H20M - 1 300 METROS - RECORDE - AREIA - YARD - l'1S"3/3

1-1 lamar, P. Cardoso ... 57 I 29 ( 7) Gabilv e Curuatí 1 200 NP 1'15"4 O. CardosoHavon, L. Santos . . . 56 99 ( 9) Benhadar e lamar 1300 NL 1'22"4 A.Ricardo
Ekigarbo, U. Meireles . . 58 79 (10) Racalyan e Compensation 1 600 NP 1'43"4 A. Orciuoli2-4 Quebro, J. M. Silve . . 57 39 ( 7) Quarti e Ferractor 1 500 AM 1'36"3 R. TripodiQulo, J. Pinto . ... 57 109 (10) Racalvan a Compensation 1600 NP 1'43"4 Z. D. GuedesAlpestre, J. Malta ... 56 79 (14) Reivilla e El Galant 1 300 NL 1'22"1 J. Borioni

3-7 Nordpol, F. Esteve» ... 58 69 ( 9) Xupé e Balidar 1 300 NL 1'22"4 J. B. Silva8 P. do Vale. R. Freire . 57 79 ( 9) Xupé a Balidar 1 300 NL 1'22"4 A. Paim F9
.2 y°.e.ioí C. Amestely . . 11 57 49 ( 71 Gabily e lamar 1200 NP 1'15"4 S.M.Almeida

4-10 Rubinho, S. Bastos ... 10 57 59 ( 9) Voodoo a Rev Sol 1200 NP 1*16**1 P. Labre
11 Canterboy, J. Esteve» . 12 57 19 (12) Farabela a Benhadar 1300 NL 1'23" R. Cost»" Brinco, C. Valge* ... 58 79(11) El Galant a Xuoe 1 300 NP 1'22" R. Costa

SITIMO PAREÔ - AS MHJ0M 1 200 METROS - RECORDE - IATAGAN - 1'12"2/J

1-1 Histérico. R. Freira . . 56 I 2? (10) Mercenaira a Histérico 1 300 NP 1'22"3 A. Paim F92 Pequi, E. Marinho .. 56 I 29 (10) Mercenaira a Histórico 1 300 NP 1'22"3 M. B. Silva
2-3 Malhur, F. Esteve» .. 58 I 39 (101 Mercenaira e Histórico 1 300 NP 1'22"3 O. M. Fernandes4 Duplon, L. Maia ... 57 I 89 ( 8) Inteqro e Deep 1 600 NP 1'42"3 C. Ribeiro
3-5 Rebolado, D. Guignonl . 10 56 I 19 (10) AH The Way a C. Fleet 1 000 NL 1'02"2 C. I. P Nune»

Oblato, J. Malta .... 55 I 59 (12| Toturno a Don Geqê 1 100 NL 1'07"4 J. T. FerreãoJurbel. J. Veiga ... 56 I 109 (12) Toturno a Don Gegê 1 100 NL 1'07"4 J. M. Araqão
4-8 ledonls, B. R. Fecreira . 52 I 59 ( 9) Savoury e Norse 1 300 NP 1'22"3 E. P. Coutinho9 Remanso. J. Ricardo . . 57 I 19 (13) Pernambuco e M. Acácia 1000 NP 1'02"2 I L. Acuna10 Inidad, C. Amestely .. 56 I 79 flO) Mercenaira a Histórico I 1 300 NP 1'22"3 I D. Cassa»I
OITAVO PAREÔ - AS 23H20M - 1 100 METROS - RECORDE - AREIA - ESBULHO I'07"

1-1 Ambitua. J. M. Silva . 13 53 29 (10) El Jarn» a Figurante 1 000 NL 1'03"3 S Morales" Figurante, G. Alves . 11 57 39 (10) El Jarnô e Ambitus 1000 NL 1'03"3 G. L. Ferrelre
2 Parmelia, J. Machado 55 79 ( 8) Jaceira e Corista -, 1300 NL 1'24"3 A. Ricardo

2-3 Puri. J. Ricardo .... 10 58 59 (10) El Jarnô e Ambitus 1 000 NL 1'03"3 J. U. FreireP. de Ases, E. R. Ferreira 55 109 (101 El Jarnô a Ambitus 1 000 NL 1'03"3 A. Orciuoli
Dribblinp, J. Mende» 58 109 (10) El Jarnô e Ambitu» 1 300 NP 1'24"1 P. Duranti

3-6 Bip. F. Silva 58 59 (13) Halkis e Filisteu 1 000 NP 1'04"4 J. B. PaulieloAbaré, R. Carmo ....5 58 19 (12) Vasmax a Columbu» 1 000 NL 1'03"3 W. G OliveiraMaçanilha, P. Vignola» 12 55 49 (10) El Jarnô a Ambitu» 1 000 NM 1'04" M. Caneio
4-9 Yatagano, l. Maia ... 57 89 (10) Batucaié e Deüa 1 100 AM HI" B. Silva10 Zonge, F. Esteves ... 54 59 (161 Bitolt e Filisteu 1 200 NM 1'16"2 P. MorgadoIJ, P. Azul, J. Queiroz . 52 109 (121 Frate e Dona Zélia 1 300 NP 1'24"1 P. MorgadoDon Popeye, J. Pinto 57 119 (13) Halkris a Filisteu 1 300 NP 1'24"1 i

NONO PAREÔ - AS 2ÍHS0M - 1 300 METROS - RECORDE - AREIA - YARD - l'18"3/5
DUPLA EXATA

1-1 Padrém, J. Malta ... 10 55 29 (14) Dusif Thanl a Macabiano 1 300 NM 1'22"2 C. MorgadoUnguari, J. Veiga ... '09 (10) Veio Zuza a Seu Faleiro 1 600 NL 1'44"2 J. M. Araqão
C. Hall. P. Vignola» . 55 1119 (14) Dusit Thani a Padrem I 300 NM 1'22"2 G. L. Ferreira2-4 Macabiano, M. Carvalho 55 39 (14 Dusit Thani e Padrem 1 300 NM 1'22"2 P. Pioto .Hitita, R. Freira .... 56 69 (14) Dusit Thanl e Padrem 1 300 NM 1'22"2 A Paim F9
Oleol. J. Pinto .... 12 58 69 ( 8) Besakhi e Fair Meed 1 600 NL 1'45"1 C. I. P. Nunes

3-7 Ben Hur, C. Amestely . 55 99 (11) Huqhetto a Hibérnio 1300 NP 1'22"3 S. M. Almeida
S. Azul, J. M. Silva .. 58 99 (10) Veio Zuza a Seu Faleiro 1 600 NL 1'44"2 F. P. Lavor
Chanfalho, W. Gonçalves 11 56 99 (14) Dusit Thanl e Padrem 1 300 NM 1'22"2 N. P. Gome»

4-10 Barichini, E. Pereira . . 55 79 ( 7) QuartI e Ferractor 1 500 AM 1'36"3 R. Carrpito11 C. Fleet. E. R. Ferreira . 58 69 (141 Dusit Thanl a Padrem 1 300 NM 1'22"2 R A. Barbos»
12 Canet, S. Silva .... 56 19 (10) Pormenor e Guano 1 200 NP 1'17"2 A. Araúio

|
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RETROSPECTO
Milford — Urapará — Hedjaz
Assombroso — Estratégico — Don Gegê
Blackbird — Urlo — lldefonso
Gay Bazaar — Princesa Tina — Cavod
Rotor — Mister Cafoné — I Am Sorry
Quebro — lamar. — Voejo
Inidad — Histórico — Rebolado
Yatagano — Don Popeye — Ambitus
Macabiano — Chanfalho — Padrém

CÂ1STER

O cavalo Agente não se-
rá dirigido pelo bridão Al-
bênzio Barroso no impor-
tante clássico regional Ben-
to Gonçalves, no próximo
dia 6 de novembro no Hi-
pódromo do Cristal. Os res-
ponsáveis pelo filho de Ner-
maus em Starita, no mo-
mento, estão preocupados,
apenas, nos exames severos
a que ele foi submetido an-
teontem, para então, de-
pois dos resultados dos mes-
mos, traçar os planos finais
da sua participação no tra-
dicional clássico gaúcho.
Sobre a montaria de Agen-
te naquela competição, há
um pedido do treinador Os-
valdo Ulloa para ser expe-
rimentado o freio, já que
seus trabalhos segundo o
entraineur, muitas vezes,
são feitos naquele regime.
Outra possibilidade plausí-
vel, é a do aproveitamento
do bridão Jorge Pinto.

Os Haras São José e Ex-
pedidos farão um desfile
dos 35 produtos que irão a
leilão no próximo dia 25 de
outubro, nas dependências
da Vila Lagoa, no Hipódro-
mo da Gávea. O Inicio do

desfile está marcado para as
19 horas.

A corrida que seria rea-
lizada hoje à noite no Hi-
pódromo de Cidade Jardim,
São Paulo, foi adiada para
sexta-feira, devido ao jogo
decisivo do Campeonato
Paulista entre Coríntians e
Ponte Preta.

A Associação dos Cria-
dores de Cavalos de Corrida
do Estado do Rio de Janeiro
já está distribuindo os ca-
tálogos para o próximo lei-
lão do dia 25 de outubro.

A mesma Associação
completa 6 anos no próxi-
mo dia 19, quarta-feira. Na
ocasião, será oferecido um
coquetel aos convidados.

O jóquei Jorge Ricardo
completou, ontem, 16 anos.
Seu pai, Antor.do Ricardo,
ofereceu um grande chur-
rasco a amigos e convida-
dos para festejar a data.

O veterinário Henrique
Barbosa, pelo Jóquei CIu-
be Brasileiro, e Homero As-
sis Brasil, pela Associação
dos Criadores de Cavalos de
Corridas do Estado do Rio
de Janeiro, são os técnicos

que vão examinar os potros
que podem receber o finan-
ciamento por parte do clube
no leilão do próximo dia 25
de outubro. No financia-
men, como sistema de ga-
rantia do Jóquei Clube Bra-
sileiro, o vendedor pagará
7% .para receber o dinheiro
à vista, com vantagem maior
para o comprador que dei-
xa de pagar juros. Ele ain-
da terá carência de dois me-
ses para efetuar o paga-
mento da primeira das 10
prestações previstas.
• O órgão que atualmente
controla o turfe na Argen-
tina. Loteria de Beneficer-j-
cia e Casir.os, acaba de for-
malizar, oficialmente, ao Jó-
quei Clube Brasileiro, o
convite para que animais
nacionais participem das
festividades do Grande Prê-
mio Carlos Pellegrini, no
primeiro domingo de no-
vembro. O Conselho Técni-
co da entidade deverá con-
firmar os nomes de Daião
e Torjka como nossos repre-
sentantes nos três quilo-metros do Pellegrini e na
milha internacional, respec-
tivamente.

Volta fechada —
Escoriai

jf—7 NQUANTO, no Rio, era corrido, do-
J-»/ mingo, o Grande Prêmio Lineu de
i J Paula Machado, o nosso Grande

Criterium, em Paris, no Hipódromo
de Longchamp, produtos de dois anos em
atividade em pistas européias participavam
da milha do Grand Criterium, momento má-
timo da programação nobre para os repre-
sentantes da nova geração, último degrau
de uma escala que começa com o Prix Ro-
bert Papin e prossegue com os Prix Momy
e de Ia Salamandre (o quatuor de ouro dos
dois anos).

Como já tivemos oportunidade de escre-
ver, a turma de 1975 estreada este ano na
Europa, pelo menos em termos de precoci-
dade, não conseguiu foi .scer um nome da
categoria de um Blúshing Groom, o filho de
Red Goá • em Runnaway Bride, por Wild
Risk, da écurie de Son Altesse Aga Khan.
Isto não quer dizer, contudo, que esta gera-
ção possa simplesmente ser classificada de
frustrante. Pelo tipo de chamada, somente
com a série de provas dedicadas aos três
anos marcada para o primeiro semestre do
próximo ano é que esta dúvida poderá ter
uma resposta adequada.

Treze potros (este ano nenhuma repre-
sentante feminina compareceu ao Grand
Criterium) formaram o campo da prova. E
o vencedor foi o norte-americano Super Con-
corde, um Bold Reasoning em Prime Abord,
por Primera, criação de Nelson Bunker Hunt
e propriedade da écurie Haefner, sob a dire-
ção de Phillppe Paquet. Com o triunfo, ai-
cangado sem facilidade, é verdade, este novo
Phalaris a brilhar em clássico de expressão
(uma constante absoluta nestas últimas dé-
cadas) conseguiu apagar a má impressão cau-
sada por sua modesta performance nos 1 mil
400 metros do Prix de Ia Salamandre ven-
cido por John de Coombe (que nada fez no
Grand Criterium, um modestíssimo nono
lugar sem nunca ter dado impressão maior)
ao entrar em quarto lugar apesar de sua
condição de grande e esmagador favorito
(suas três apresentações anteriores vitorio-
sas, uma das quais no Prix Momy, eram
plenamente justificadoras da euforia dos
apostadores e experta). Diga-se de passagem
que o fato de ele ter vencido a milha do
Grand Criterium é significativo bastante
para que ele seja colocado como o número
um do futuro Handicap Optional dos dois
anos em atividade na França.

Completaram o marcador Pyjama Hunt
(Huntercombe em Kamiyana, por Charllo-
tesville), Acamas (MUI Reef em Licata, por
Abãos), de Mareei Boussac, reaparecendo
após dois meses de parado e agradando pe-
lã disposição final de seu galões, e Jaazeiro
(Sham em Rule Form, por Forli).

NO 

mesmo dia e no mesmo hipódromo,
foi corrido o Prix de Royalieu, em 2
mil 500 metros, para potrancas de
três anos e que é considerado pelos

franceses como prova de Grupo 3. Voltando
a mostrar o mesmo padrão de carreira exibi-
do quando de seu segundo lugar para a bri-
lhante Madelia no Prix de Diane, venceu-o,
com enorme facilidade, Trillion, uma Hail
To Reason em Margarethen» por Tulyar,
criação de Nelson Bunker Hunt, deste modo
dominando as duas provas clássicas do úl-
timo domingo em Longchamp. O resto do
marcador foi completado- .por Paix Armée
(Misti em Pacifique, por Traffic II), Proud
Event (Proud Clarion em Sports Event, por
T. V. Lark) e Musique Royal (Right Royal
em Musical, por Prince Chevalier).

y~7 ENTRE as provas que completaram a
#y mesma programação, duas eram de-

JL-J dicadas à nova geração. O Prix du
Louvre, para potros, em 1 mil 400 me-

tros, foi levantado por Turville, um Lyphará
em Tia Bella, por Le Fabuleux, deixando em
segundo Couplet, outro Lyphard mas em
Winchester, por Lavandin. O Prix de Ia Four-
rière, na mesma distancia do du Louvre mas
para potrancas, foi levantado por Eurissia,
uma Sir Gaylord em Crepellana, por Crepel-
lo, da écurie Boussac. Em segundo terminou
Reine Impériale, uma King Emperor em Res-
cousse, por Emeteon. Por curiosidade, as
mães destas duas potrancas foram ganhado-
ras do Prix de Diane.

COMO 

até agora só falamos de assuntos
parisienses, vamos findar nossa co-
luna de hoje ainda em Paris. Segun-
do matéria publicada em jornais es-

peeializados, apesar de um ano não tão bom
quanto o anterior (sauf pela magnífica Ma-
delia e suas vitórias na Poule d'Essai de Pou-
liches, no Prix Saint-Alary e no Prix de Dia-
ne), o estado-maior da écurie de Daniel Wil-
denstein, em decisão digna de aplausos e de
uma grande coudelaria vai manter a mesma
equipe de 1977 em 1978. Assim, a comenta-
da dispensa de Yves Saint-Martin (em tem-
porada não muito feliz para os experts) e a
ida voluntária de Angel Penna para os Sta-
tes, não passaram do terreno da especulação.
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Novo desfalque não
altera programação
ida Seleção ide vôlei

A • Seleção Brasileira de
voleibol masculino adulto
perdeu mais ura jogador:
Zink pediu dispensa e Já
deixou a concentração do
Hotel Argentina, de volta a
Sáo Paulo, alegando como
principal motivo, dessa de-
clsào seu curso na Faculda-
dç de Engenharia. Zink es-
tá no quinto ano e, se conti-
nuasse treinando, poderia
ser reprovado por faltas.

A equipe está reduzida a
14 Jogadores e apenas dois
serão cortados pelos técni-
cos Paulo Russo e Evandro
Meirelles. Da primeira con-
vocação faziam parte Fer-
nando, Suíço, Zé Elias,
Paulào, Pina (do Rio), Mo-
reno, Deraldo, William, Zé
Roberto, Negreli, Manoel,
Zink, Aberval, Décio (de
São Paulo) Ronaldo e Mar-
cos (de Minas). No final do
Campeonato Mundial Juve-
nil, juntaram-se à equipe os
seis titulares da S e 1 eç ã o
Brasileira da categoria —
Levenhagen, Paulinho, Re-
nan, Amauri, A 1 o i s i o e
Grangeiro além de Bernard
e Antônio Carlts.

DISPENSA E CORTES

No dia da convocação dos
juvenis, Manoel pediu dis-
pensa e Mário Marcos e Ne-
greli foram cortados. Depois
foi a vez de Ronaldo e Zé
Roberto serem afastados e
Aberval pedir dispensa. Le-
venhagen, Paulão e Décio
também foram cortados de-
vido a contusões cujo trata-
mento deixaria os atletas
muito tempo em recupe-
ração. O time está agora re-
duzido a Zé Elias, Aloísio,
Bernard, Renan, William,
Paulinho, Amauri, Suisso,
Moreno. Antônio Carlos,
Fernando. Deraldo, Gran-
geiro e Pina.

Os jogadores da Seleção
estão sendo submetidos a
intenso treinamento para
disputarem a III Copa do
Mundo, no Japão, a partir
do dia 8 de novembro. O
Brasil só participará dos jo-
gos masculinos e terá como
adversários Cuba, México,
Japão, União Soviética, Egi-
to, Polônia, Iugoslávia, Co-
réia do Sul, China, Bulgária
e Canadá. A competição fe-
minina será disputada por
Cuba, Peru, Japão, União
Soviética, Coréia do Sul e
Hungria. A fase .preliminar
será realizada em 23 cida-
des do Japão. As finais fe-
mininas serão de 13 a 15 de
novembro e as masculinas,
de 27 a 29, ambas em Tó-
quio.

O TREINAMENTO

A Seleção está concentra-
da no Hotel Argentina e trei.
na diariamente, sem um
dia de descanso, na Escola
de Educação Fislca do Exér-
cito, na Urca. Pela manhã,
o treinamento é físico, com

pesos — para obtenção de
força — corridas e saltos —
para a obtenção de flexibili-
dade. A tarde há a parte
técnica e tática coletiva.

Em média, o.s Jogadores
têm corrido 2 mil e 800 me-
tro.s por dia e levantando
18 toneladas diárias — dis-
trlbuida.s em oito exercícios
de peso para várias partes
do corpo —com seis séries
de 10 repetições. A maioria
dos jogadores tem sentido
muito o treinamento e ai-
guns não conseguem fazer
os exercícios diariamente e
se queixam de dores museu-
lares.

O técnico Paulo Russo ex-
plica que a principal parte
da preparação dos jogado-
res será sempre o condido-
namento físico, porque a
equipe só terá um mês e
meio para treinar.

— No time há três grupos
— prossegue. Os juvenis
que disputaram o Mundial,
os que participaram da Uni-
versíade t os adultos que
treinaram isoladamente em
seus Estados até o inicio da
concentração. Eles inicia-
ram o treinamento coletivo
com uma preparação física
de regular a fraca, porque
depois de uma competição
em que atingiram o máxi-
mo, essa preparação cai. No
inicio, tínhamos lh45m de
treinamento físico e lh30m
de bate-bola. Muitos não es-
tavam agüentando e passa-
mos a 2 horas de treina-
mepnto físico e meia hora de
bate-bola.

ESFORÇO GRADATIVO

Segundo o técnico, o trei-
namento não é exagerado
e se baseia no esforço gra-
dativo, pois o bate-bola é
um complemento que serve
também para relaxar. Pau-
Io Russo explicou ainda que
a carga horária tende a au-
mentar com a proximidade
da Copa do Mundo: o trei-
namento passará a ter qua-
tro horas e meia nos próxi-
mos dias e será de seis ho-
ras diárias às vésperas da
competição.

Paulo Russo definirá a
equipe titular e fará dois
cortes até o dia 25. No dia
2 de novembro, a Seleção
viaja para o Canadá, onde
fará três jogos durante o
treinamento: amistosos
com o México, Estados Uni-
dos e o Canadá. O treinador
é de opinião que a Copa do
Mundo é o mais Importante
torneio na preparação da
Seleção Brasileira para os
próximos campeonatos
(Pan-Americano. Mundial e
Olimpíadas).

— Muitos jogadores vete-
ranos terão até então troca-
do o voleibol por seus afaze^
res particulares. Por isos é
importante a mistura dos
juvenis com os adultos, com
a experiência destes unida
ao vigor dos juvenis.
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Alguns jogadores têm-se ressentido da intensidade dos treinos físicos e com aparelhos

Jennifer lidera taça
de golfe no Itanhangá

Jennifer Kellock assumiu ontem a liderança da
3a. Taça Valentim Bouças de Golfe Feminino, na
categoria scratch, ao completar a primeira rodada
com 84 tacadas — 12 acima do par do campo do
Itanhangá. Jeari Robertson — campeã do torneio
em 1975 — conquistou a segunda posição, com 88
tacadas, dividindo-a com Pilar González — que ob-
teve o mesmo escore.. O terceiro melhor resultado
do dia foi de Ligia Porto — 90 tacadas, seguindo-se
Paule Lucaussy, com um stroke de diferença.

Na categoria 0 a 40 de handicap, Kerry Wood
teve o melhor escore: 67 net (96 tacadas, handicap
29). Paule Lucaussy garantiu a segunda posição, com
69 net (handicap 22). Em terceiro lugar, estão empa-
tadas Maria Teresa Portela (93 gross, 23 de handicap)
e Lélia Maulf (100 gross ehandicap30). Ambas cum-
priram os 18 buracos iniciais com um cartão de 70
net. Ingrid Engelhardt classificou-se a seguir, com
71 net (97 gross, handicap 26).

Os 18 buracos finais do torneio serão disputados
hoje, a partir das 8h 40m, também no Itanhangá.
O primeiro grupo a apresentar-se no tee é o de
Odile Lemos e Toni Andrade. A seguir, saem Sônia
Aragão, Phylliss Hallawell e Silo Gunther. Os dois
grupos finais são os de Glória Sanders, Paule Lu-
caussy e Ligia Porto e Pilar González, Jean Robert-
son e Jennifer Kellock.

Medalha mensal

Paule Lucaussy, com 69 net, obteve a primeira
colocação na medalha mensal do calendário do
Itanhangá, que foi disputada ontem paralelamente
à rodada inicial da Taça Valentim Bouças. Ingrid
Engelhardt classificou-se em segundo lugar, com 71
net. O terceiro lugar ficou dividido entre três joga-
doras; Marietta Parker, Jennif»3r Kellock e Ligia
Porto. As três golfistas marcaram cartões de 72 net.

Hocevar supreende no
Brasileiro de Tênis,
ao eliminar Júlio Góes
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Fio revive
emoções da
Fórmula Ford

O Autódromo Internado-
nal do Rio cte Janeiro revi-
verá no domingo as emo-
ções da primeira corrida de
Fórmula Ford realizada no
Brasil, em fevereiro de 1970,
válida pelo Torneio Inter-
nacional BUA, que teve co-
mo Vencedor Emerson Fit-
tipaldi. Quarenta e cinco
pilotos de sete Estados
disputarão, naquele dia, a
sexta etapa do Campeonato
Brasileiro de Fórmula Ford
Corcel.

O paulista Arthur Bra-
gantini, líder do Campeona-
to com 30 pontos, terá como
principal rival o gaúcho
Amedso Ferri, segundo co-
locado com 25 pontos. Re-
presentarão o Rio os pilotos
Carlos Eduardo Domingues,
Henrique Câmara, Regis
Schuche e Jayme Figueire-
do, este úlitmo com maiores
chances, por pilotar um
carro preparado por Clovis
de Moraes, e que tentará
defender sua terceira posl-
ção no Campeonato.

Os treinos livres come-
çam hoje e no sábado serão
realizadas as provas de
classificação.

Curitiba — Marcos Hoce-
var, do Rio Grande do Sul,
causou ontem a maior sur-
presa, até agora, do 53.?
Campeonato Brasileiro
Aberto de Tênis, ao derro-
tar o paulista Júlio Góes,
um dos finalistas da Copa
Itaú, recentemente dispu-
tada, e favorito da partida.
Hocevar chegou a perder o
primeiro set por 1/6, mas
foi suficientemente calmo
para explorar o nervosismo
do adversário e derrotá-lo
nos sets seguintes, por 7/5,
6/3 e 6/2.

O paulista Givaldo Bar-
bosa, também incluído en-
tre os oito finalistas da
Itaú, quase causou uma se-
gunda surpresa na rodada
de ontem, quando chegou a
vencer, facilmente o primei-
rp set (6/3) do jogo com
Thomas Koch. Apesar de
muito irritado, Koch fez
prevalecer a sua superiori-
dade e virou o jogo para
6/1, 6/2 e 6/4.

PATRÍCIA DECIDE

Patrícia Medrado, que on-
tem Venceu Claudia Montei-
ro, por 6/3, 4/6 e 8/6, dispu-
ta a final hoje, contra a
paulista Glaucia Langela.
Koch e Marcos Hocevar
também fazem hoje a final
da chave B, enquanto na
chave A, João Soares e Fer-
nando Gentil fazem a final.

Cramer mais
lima vez
é campeão

Curitiba — O veterano
Artur Cramer, do Fluminen-
se, obteve ontem seu 11.9 ti-
tulo brasileiro, na espada
individual, no Campeonato
Brasileira de Esgrima. Fo-
ram realizadas mais duas
finais: espada por equipe,
vencida por São Paulo, com
seis pontos na final, e fio-
rete feminino, também ven-
cida por São Paulo e com o
mesmo número de pontos.

Na classificação geral do
Campeonato, São Paulo
confirmou o favoritismo e
ficou com o primeiro lugar,
somando 84 pontos. Rio de
Janeiro, com 81, ficou em
segundo, e Rio Grande do
Sul, com 60, em terceiro. O
Paraná ficou com a última
colocação, com 35 pontos.

Foram as seguintes as co-
locações nas modalidades
individuais: florete mas-
culino — Artur Cramfer; sa-
bre — Adriano Kalil (RS);
florete feminino — Márcia
da Silva (SP), e espada —
Artur Cramer. Por equipes:
florete masculino — São
Paulo; sabre — Rio' de Ja-
neiro; florete feminino —
São Paulo, e espada — São
Paulo.

Os resultados de ontem
foram: João Soares (SP)
6/3, 6/3 e 6/4 Fernando von
Oertzen (SP); Fernando
Gentil (RJ) 3/6, 6/3, 6/4 e
6/1 Cássio Mota; Glaucia
Langela (SP) 6/2, 2/6 e 6/4
Vera Cleto (SP); Marcos
Hocevar (RS) 1/6, 7/5, 6/3 e
6/2 Júlio Góes (SP); Tho-
mas Koch (RJ) 3/6, 6/1, 6/2
e 6/4 Givaldo Barbosa (SP).

BORG VENCE

Em Madri, o suíço Bjorn
Borg — agora o favorito ab-
soluto, depois da desistên-
cia de Vilas — venceu o chi-
leno Belous Prajoux, por
3/6, 6/0 e 6/1, em partida
válida pelo Grande Prêmio
da Espanha. O sueco, que é
bicampeão do Torneio de
Wimbledon, mostrou qui
não está no melhor de sua
forma física, ao perder o
primeiro set, garantindo a
vitória praticamente na sua
superioridade técnica.

Nas demais partidas de
ontem os resultados foram:
Wojtek Fibak (Polônia)
venceu por W. O. a Gene
Mayer (EUA); Jaime Fillol
(Chile) 7/6, 5/7 e 6/3 Carlos
Lándo (Argentina); Frew
McMillan (África do Sul)
6/4 e 6/3 Pavel Hutka
(Tcheco-Eslováquia); Ma-
nuel Orantes (Espanha)
6/2 e 6/1 Bill Lloyd (EUA);
José Hlgueras (Espanha)
6/0 e 6/1 Alejandro Pierola.

Basquete do
JB/Shell
tem final

A partida final do bas-
quéte masculino dos Jogos
Universitários JB/Shell se-
rá disputada hoje às 21 ho-
ras no ginásio da UERJ, en-
tre Gama Filho e UERJ.
Para a Gama Filho, a parti-
da não significa só a con-
quista de um titulo, pois
vencendo ela também au-
mentará a vantagem na lu-
ta pela Taça Eficiência, da
qual é lider com 189 pontos.
A SUAM já garantiu o ter-
ceiro lugar, enquanto UFRJ
e PUC classificaram-se em
quarto e quirito lugares.

Também na UERJ, às 19
horas, será disputada mais
uma rodada do Campeona-
to de Xadrez, com as parti-
das entre representantes da
SUAM x PUC e USU x
UERJ. No andebol masculi-
no, Solmei e Rural dispu-
tam às 19h30m, no ginásio
da UERJ, o terceiro e quar-
to lugares, seguindo-se de-
pois o jogo entre Gama Fl-
lho e SUAM, que decidem
o primeiro e segundo.

—João Saldanha
Aventura lio espaço

-r~l XPERIÉNCIA é uma coisa muito im-
Lj portanto. Acho que muita coisa foi

Jj feita à base da experiência. Quase
tudo. Os teóricos dizem que toda ex-

pertencia vem da prática, Certo, isso é uma
lei do desenvolvimento. Mas, exatamente
por isso, é que acho que os astronautas não
subiriam muna aeronave que não tivesse si-
do suficientemente experimentada. Quer di-
zer, experimentado o motor (deve ser motor
o negócio que aciona uma aeronave. Motor é
tudo o que move alguma coisa, não é?), mas
os astronautas devem ter mandado experi-
mentar o motor. Subir assim sem mais nem
menos seria uma, aventura.

Bem, mas depois de todas as experiên-
cias, metem aquelas roupas de televisão, en-
tram no foguete e alguém conta no micro-
fone de 10 até zero. Também não sei por quê.Deveria ser a mesma coisa que nem criança
faz ao dar partida, numa corrida daqui até
a esquina: um, dois, iiii... três! Só que os téc-
nicos da NASA fazem — três, dois, inn, iii...
zero! E os garotos saem correndo. Coisas da
tecnologia moderna, mas que, quando a aero-
nave não foi bem construída, acontece quenem a barraca demagógica, lá de São Pau-
Io, que ia soltar balõezinhos no jogo do Co-
rintians: um, dois iii... Boooom! Pedaço de
barraca para todos os lados. Logicamente
faltou a experiência: ninguém deve entrar
mima barraca cheia de gás acendendo um
cigano. Mas isso já se sabia desde quando
Paris era iluminada a gás. Como? Por expe-
riència, Pedro Bó.

E agora, a Seleção foi ao campo fazer
experiências. Formalmente, não está certo.
Em seleção não se experimenta jogador. Jo-
gaãor se experimenta no clube, o ano inteiro.

Todos os clubes têm o chamado "come-
dorme". Ê onde se faz experiência. Nem mes-
mo em time de primeira divisão se pode ver
uma experiência no campo. Acho que esta
Seleção que foi ao campo tem alguns aspec-
tos demagógicos.

O Caçapava, excelente jogador do cam-
peonato passado, poderia e deveria ser. con-
vacado lá para a Colômbia, na eliminatória.
Agora, parece mais um agrado embora seja
o mesmo. Mas não convence. A barracão de
Marinho e Paulo César tainbém me parece
ser para agradar a "minhoca-press". E a"minhoca-press", sempre que convocou Se-
leção para fi7is de ano ou para fins benefi-
cintes, perdeu o jogo. Moral da história: em
Seleção não se faz experiência e nem agradi-
nhos.

Escócia garante a vaga
para Copa do Mundo ao
vencer o País de Gales

Liverpool — A Escócia
classificou-se como pri-
meiro país da Europa a
participar da Copa do
Mundo de 1978 — afora
a Alemanha Ocidental,
que já tem a vaga as-
segurada por ser a atual
campeã — ao derrotar o
País de Gales por 2 a 0,
ontem, nesta cidade. Os
escoceses totalizam seis
pontos ganhos no Grupo
7 e transtornaram em
simples amistoso o jogo
Tcheco-Eslováquia x Ga-
les, dia 16 de novembro,
em Praga.

Em Leipzig, a Áustria
ficou em situação excep-
cional para obter a cias-
sificação no Grupo 3,
com o empate de 1 a 1
obtido ontem diante da
Alemanha Oriental, em-
bora os alemães e os tur-
cos ainda continuem
com esperanças de con-
quistar a vaga para a Ar-
gentina. Também a Bul-
gária — que empatou a
zero com o Eire — está
quase classificada, bas-
tando-lhe empatar o jo-
go final pelo Grupo 5,
contra a França. Os ou-
tros dois resultados de
ontem nada definiram:
Inglaterra 2 x Luxem-
burgo 0, pelo Grupo 2; e
Holanda 1 x Irlanda do
Norte 0, pelo Grupo 4.

GALES RESISTIU

A Escócia conseguiu a
vitória após superar uma
intensa resistência dos
galeses, principalmente
durante o primeiro tem-
po, encerrado com o
marcador em branco. Na
fase final, os jogadores
de gales retraíram-se
mais, dificultando a s

ações ofensivas dos es-
coceses e a contagem só
foi movimentada graças
a um pênalti convertido
por Don Masson aos 31
minutos. A dois minutos
do" encerramento, Dal-
glish aumentou para 2
aO.

No jogo de Leipzig, a
Áustria abriu a con-
tagem, por intermédio
de Hattenberger, aos 43
minutos. O empate sur-
giu aos seis minutos do
segundo tempo, com um
gol de Loewe.

Em Belfast, a Holanda
venceu com dificuldade
a Irlanda do Norte, por
1 a 0, gol de Van Der
Kerhof, aos 19 minutos
do segundo tempo. Os
holandeses lideram o
Grupo 4, com nove pon-
ttos ganhos, contra seis
dos belgas, mas este ain-
da jogarão duas vezes
enquanto os líderes só
têm mais um compro-
misso, contra a própria
Bélgica.

Em Luxemburgo, a In-
glaterra venceu a seleção
local por 2 a 0, gols de
Kennedy, aos 31 minu-
tos, e Mariner, no instan-
te final da partida. Os
ingleses lideram o Grupo
2, com oito pontos, con-
tra seis da Itália, que
sábado enfrenta a fraca
equipe da Finlândia.

Pelo Campeonato da
Concacaf — cujo ven-
cedor garante a vaga pa-
ra a Copa do Mundo —
os resultados foram:
México 3 x El Salvador
1 e Canadá 2 x Suri-
name 1.

RENDA MENSAL VITALÍCIA REAJUSTAVEL
Desde cedo a gente se prepara para a vida. Depois,
é trabalho e maís trabalho.
Quando chega a hora de aproveitar, quase sempre é tarde.
Antes que isso aconteça, faça um Plano de Previsão Econômica
do MONTAB.Em poucos anos você pode parar e viver.

MONTAB
MONTEPIO DA FAMÍLIA AERONÁUTICA BRASILEIRA

Rio de Janeiro:
Av. Pres. Vargas, 962 • conj. 06/07 - telefones: 223-6060 • 243-6555-243-0336

São Paulo:
Rua 24 de Maio, 35 • conj. 1211 - Rua 7 de Abril, 127 - conj. 21

Rua Xavier de Toledo, 210 • conj. 92
Rua Major Sertório, 422 • conj. 82
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Brasil derrota Milan em ritmo de treino
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SteH^ gwe o boto tocada por Zico cruzasse a linha de gol, Cerezo (5), autor de toda a jogada, já comemorava

Rivelino, Zico e até
Cruyff estão ha lista
de reforços do Cosmos

Depois de mostrar dispo-
sição em contratar Rivelino
e Cruyff, os dirigentes do
Cosmos resolveram abrir
definitivamente um movi-
mento de especulação no
mercado de jogadores brasl-
leiros. Anunciaram que Zico
é um reforço que interessa,
caso os dois primeiros não
possam ser contratados,
mas, alheios às leis sobre
transferências no Brasil,
pretendem oferecer CrS 5

. milhões por Rivelino e mui-
to menos por Zico, segundo
Rafael De La Sierra, vice-
presidente executivo da
Warner.

Além destes, o alemão
Gerd Mueller, o lateral Ma-
rinho (do Fluminense) e o
chileno Figueroa também
foraim indicados como con-
tratações milionárias que
revolucionariam o futebol
nos Estados Unidos. Se a
organização é um modelo
nos campeonatos norte-
americanos, o Cosmos não
parece Imitá-la dentro de
campo. Num pequeno trei-
no, ontem à tarde, na Gá-
vea, pareceu um time tati-
c a m e n t e limitado, fisica-

i

mente ultrapassado e tecni-
camente restrito a Carlos
Alberto Torres e Becken-
bauer.

Até o hábito sul-america-
no de não divulgar o time
com antecedência o técnico
Edwin Firmani adotou, es-
condendo a participação de
Chinaglia. Ele afirmou que
o atacante arrancou dois
dentes e pode ser problema,
embora tenha treinado com
desenvoltura. Time prova-
vel, fornecido por Carlos Al-
berto Torres: Yasin, Nelsi,
Werner, Carlos Alberto e
Rildo; Vítor, Beckenbauer •
Miflin; Tony Field, China-
glia e Formoso.

Beckenbauer resolveu on-
tem de manhã ir à praia de
Copacabana levando 300 dó-
lares em moeda (cerca de
CrS 4 mil 500), isqueiro de
ouro, cigarros e roupas. Foi
ao mar e, ao voltar, tudo ti-
nha sido roubado. E no Ho-
tel Plaza, onde a delegação
está hospedada, ainda foi
multado em 10 dólares por
ter chegado atrasado para

almoço — cada minuto de
atraso no Cosmos e cobrado

dólar de multa..

Demora na recuperação
de Carpeggiani é a mais
nova preocupação do Fia

A recuperação de Paulo
César Carpeggiani passou a
ser mistério no Flamengo:
depois de sua última dis-
tenção muscular, há 40 dias,
todos os prazos estipulados
pelo Departamento Médico
para a cura do jogador fo-
ram ultrapassados e ele
continua a reclamar com
insistência, a cada teste, de
dores na coxa.

O médico Célio Cottechla
diz que, especialmente nes-
se caso, é impossível avaliar
quando se dará a volta de
Carpeggiani ao time e que
algumas circunstancias
agem contra o apoiador:

— Carpeggiani tem quase
30 anos e isso conta. Parece
que lá no Sul ele sempre
custou a ficar bom das con-
tusões e é possível que a re-
cente e longa inatividade
também tenha Influência.
Não quero adiantar nada,
porque tenho por norma
não fazer previsões, mas
não creio que até a viagem
para a Bahia ele possa ser
aprove itado. Precisamos
prevenir-nos para que Car-
peggiani não volte ao time
sem condições.

Apesar de tudo, Cottechia
garante que ultimamente
Carpeggiani não tem sen-
tido mais dores e está¦ psicologicamente bem,
pedindo até para ser escala-
do no próximo domingo.
Mesmo assim, existe no clu-
be uma indisfarçável preo-
cupação pela forma fisica
do. jogador e alguma dúvida
de que ele fosse resistir a
um. Campeonato Nacional
longo e com muitas viagens.
Além do aspecto financeiro

- (Carpeggiani é sempre
atração de bilheteria e eus-
tou caro ao clube) há tam-
bém receio quanto ao lado
técnico, porque, embora te-

nha havido provas da força
de conjunto da equipe, fal-
taram liderança e experiên-
cia ao meio-campo no final
do Campeonato Carioca,
quando aconteceu a con-
tusão do apoiador.

TIME DEFINIDO

Rondinelli treinou nor-
malmente ontem e garantiu
presença na partida d è
amanhã, contra o Cosmos,
mas a zaga não deixará de
sofrer o desfalque, que já é
rotina: Vanderlei, escalado
como substituto de Júnior,
que foi deslocado para o
m e io-campo, contundiu-se
no tornozelo e a solução que
restou a Jaime foi deslocar
Ramirez para a lateral es-
querda, apesar de suas de-
ficiências naquele setor:

— Ramirez não chuta
npm centra bem com a per-
na esquerda e isso dificulta
para quem joga por ali —
admitiu o treinador. Mas
sou obrigado a fazer essa
mudança porque.não há ou-
tro jeito.

Toninho e Zico chegaram
a estar ameaçados de não
enfrentar o Cosmos porque
o CND não os tinha libera-
do para jogar duas vezes
em menos de 24 horas (a
partida estava marcada, a
principio para hoje). Com
o adiamento e um novo re-
querimento do Flamengo, os
dois deverão ser liberados
para o jogo, caso contrário
todo o time do Flamengo
estaria também sem con-
dicões legais de enfrentar
o Vitória, domingo, poj.s en-
tre esta partida e a do
Cosmos há uma diferença
de menos de 48 horas.
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Reinaldo, marcado por Tosetto, tenta em vão chegar à área do Milan

Violência
assusta Flu
em Brasília

Os jogadores do Flumi-
nerisé consideraram válido o
amistoso disputado em Bra-
silia, porque a violência do
adversário serviu como
amostra do que será o Cam-
peonato Nacional, principal-
mente nos jogos fora do,
Rio.

Para o jogo de domingo,
contra o Vitória (ES), o téc-
nico Pinheiro espera contar
com todos os titulares. Sua
única dúvida é a escalaçào
do goleiro. Wendell sofreu
uma entorse de tornozelo
no amistoso contra o Grê-
mio Brasiliense e está
ameaçado de não atuar.

APOIO A CÉSAR

Ao desembarcar no Ga-
leão, a delegação se mostra-
va revoltada com a péssima
arbitragem do amistoso.
Afirmaram que o juiz An-
philóphio da Silva, de Bra-
silia, permitiu que a equipe
local atuasse com muita
violência, sem tomar qual-
quer atitude.

— Por Isto o César reagiu
e acabou expulso. Mas foi
até bom porque depois o ti-
me do Grêmio parou de ba-
ter, talvez receando que
passássemos a revidar —-
explicou Bosco.

Os jogadores Edinho e Ri-
velino, convocados para a
Seleção Brasileira, além de
Doval e Marinho, que foram
a Caracas integrar a Seleção
das Américas na partida
contra o Real Madri, ápre-
sentam-se amanhã nas La-
ranjeiras. O embarque para
Vitória será no sábado às
17 horas e a delegação ficará
hospedada no Hotel São Jo-
sé. Hoje haverá um treina-
mento á tarde. Os que não
aluaram participam ainda
dc um exercício pela
manhã.

Inter gera
crise antes
da estréia

Campo Grande — A pri-
meira crise entre clubes
participantes do Campeona-
to Nacional, que começa sá-
bado, estourou ontem nesta
cidade, depois que o repre-
sentante do Internacional
de Porto Alegre cancelou as
reservas feitas há 15 dias
no Hotel Fenicia, preterin-
do-o por outro hotel sob a
alegação de que a diretoria
do clube e a ÇBD assim ha-
viam determinado. O Inter
jogará com o Operário, ,do-
mingo, pela Ia. rodada do
Nacional.

Kalil Jorge, proprietário
do hotel, explicou ontem
que foi forçado a dispensar
hóspedes devido à reserva
de 26 apartamentos feita
pelo gaúcho Hildeberto Ru-
bin Alessio e que teve de
gastar Cr$ 50 mil em propa-
gandá no rádio e nos joi*-
nais locais. Agora, diante do
cancelamento, Jorge vai en-
trar na Justiça exigindo in-
denização de Cr$ 100 mil
por danos morais e.prejui-
zos comerciais.

Real Madri
vence fácil
em Caracas

Caracas — A equipe espa-
rliola do Real Madri não
teve dificuldade para derro-
tar por 2 a 0 uma improvi-
sada Seleção das Américas,
em partida amistosa dispu-
tada ontem à tarde, no Es-
tádio Olimpico desta Capi-
tal. Pirri marcou o primeiro
gol, de pênalti, aos seis mi-
nutos, e Wolff ampliou, aos
43.

Valendo-se de seu jogo de
conjunto, o Real Madri do-
minou quase sempre as
ações, sem dar qualquer
chance à Seleção, orientada
pelo técnico brasileiro Or-
lando Fantoni. Equipes:
REAL MADRI — Miguel
Angeal; Sol, Benito, Cama-
cho e Del Bosque: Pirri e
Wolff; Juanito, Santilana,
Jensen e Guerini; SELE-
ÇÃO DAS AMÉRICAS —
Mário Cejas (Argentina);-
Elias Figuero.a (Chile), Ma-
rin (Venezuela), Jorge Hol-
guin (Argentina) e Marinho
(Brasil); Zé Mário (Brasil),
Ricardo Villa (Argentina) e
Luis Mendoza (Venezuela);
Willington Ortiz (Colôm-
bia), Doval (Brasil) e Paulo
César (Brasil).

Mesmo atuando em ritmo
de treino, a Seleção Brasl-
leira não teve a menor difi-
culdade para derrotar o Ml-
lan por 3 a 0, ontem h nol-
te, no Maracanã. Rivelino.
Zico e Serginho, este no se-
gundo tempo, marcaram os
gols. A renda totalizou aue-
nas Ci'$652 mil 015 (18 mil
174 pagantes», tendo o Mi-
lan recebido a cota de 35
mil dólares iCrS 5.12 mil).

A Seleção — como era de
se esperar — não exibiu o
entrosamento necessário,
depois de formada às pies-
sas, enquanto o time Itália-
no confirmou atravessar
um período adverso. Dai o
desenvolvimento das ações
terem sido quase sempre
lentas, com poucos lances
de Interesse, exceto os cria-
dos por Rivelino, melhor fi-
gura da partida, e Cerezo.
'SEM 

ATAQUE

Durante todo o primeiro
tempo, o Brasil praticamen-
te não tinha jogadas ofensi-
vas, se bem que atuasse
sempre no campo adversa-
rio. Wilsinho nada fazia pe-
Ia direita, Zico jogava mui-
to recuado e dispersivo, en-
quanto Reinaldo ei a outra
figura nula. Os extremas
contavam apenas com os
avanços de Edinho e Orinn-
do, pelos seus setores. O Mi-
lan, por sua vez, era um ti-
me satisfeito em se defen-
der, para não sofrer gols.

O primeiro gol surgiu aos
nove minutos, num passe
longo de Edinho, bem apro-
veitado por Rivelino. Aos 30
minutos, em bonita jogada
individual de Cerezo, Alber-
tosi soltou a bola nos pés de
Zico, que completou livre
para o gol.

O segundo tempo come-
çou ainda em ritmo lento
até a entrada de Eduardo
em lugar de Wilsinho, aos
16 minutos. Pouco depois,
com a substituição de Or-
lando por Toninho, o Brasil
tornou-se um pouco mais
agressivo. Aos 33 minutos,
Toninho fechou pela direita
até dentro da área e cen-
trou rasteiro. S e r g i n li o
acompanhava o lance e não
teve dificuldade de mandar
a bola às redes. Nos minu-
tos restantes, Serginho. Ri-
velino e Zico ainda perde-
ram gols feitos, à frente de
Albertosi.

O árbitro foi Armando
Marques, auxiliado por Wal-
quir Pimentel e Luis Carlos
Félix. Equipes: Brasil —
Leão (Raul); Orlando (To-
ninho), Abel, Amaral e Edi-
nho; Cerezo, Rivelino e Dir-
ceu; Wilsinho (Eduardo),
Zico e Reinaldo (Serginho).
Milan — Albertosi, Sabadi-
ni, Morini, Bet e Maldera;
Turoni, Bigon e Rivera; To-
setto (Piazzlo), Caloni (Ba-
rezzi) e Burioni (Antnelli).

OS 15 DE COUTINHO

A falta de interesse em
torno do amistoso — que se
manifestou através dos pró-
prios jogadores da Seleção
Brasileira — fez com que o
nivel das atuações indivi
duais não passasse.de me-
diocre. Desta mediocridade
salvaram-se, entre os 15
brasileiros em campo, ape-
nas dois: Amaral, pela so-
briedade e simplicidade de
sempre; e Rivelino, que deu,
principalmente no primeiro
tempo, enquanto ele mesmo
não perdeu o interesse, uma
bela exibição de técnica in-
dividual.

No mais, os goleiros não
tiveram trabalho, nem
Leão, nem Raul. Orlando
mostrou-se inibido como
sempre que veste a camisa
da Seleção. Abel, sem ser
exigido na defesa, saiu-se
bem, embora sem brilho.
Edinho, deslocado para a
lateral esquerda, alternou,
como é de seu feítio, Joga-
das boas e bisonhas. Cerezo
esteve num nível logo abai-
xo de Amaral e Rivelinj,
b rilhando individualmente
numa única jogada, a q'ie
deu origem ao gol de Zico.
Este, por sua vez, teve um
bom lance logo no inicio e
depois sumiu de campo.

O ataque da Seleção, ape-
sar dos três gols, esteve
muito mal. Wilsinho, por
enquanto, só dá para o gas-
to do Vasco. Reinaldo não
apareceu e Dirceu foi o bi-
talhador limitado de sem-
pre.
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um ainiao que defende a ou- -
sada tese de que a torcida corin-
tiana é a mais injicl de todas as
torcidas do Brasil. À evidência dos

recordes de renda que os membros da cha-
mada Fiel quebram a cada novo Campeo-
nato Paulista, ele reage com argumentos que'
têm em fatos como a vaia ao treino desta
semana no Parque São Jorge sua base maior:

— Quebram recordes, sim, vias por ma-
soquismo — sustenta ele.

Neste ponto, até que ele tem xtma certa
razão. A torcida do Coríntians não é pro-
priamente uma torcida. Pelo menos não ê
uma torcida igual às outras. Na verdade,
trata-se, mesmo, da mais estranha das tor-
cidas.

Os cariocas, por exemplo, nas poucas
vezes que pudemos observá-la de perto, ao
vivo ou pela televisão, sentimos um compor-
tamento surpreendente, para dizer o mini-
mo, na chamada Fiel. Que fidelidade ê esta
que não leva o time para a frente? Isso ocor-
reu flagrantemente no jogo contra o Flumi-
nense nas semifinais do Campeonato Nado-
nal do ano imssado.

Ao entrar o time em campo, a torcida
corintiana dá uma demonstração impressio-
nante, verdadeiramente rara, na certa ini-
gualável, sobretudo pelas toneladas — o ter-
mo é esse mesmo, toneladas — de foguetes
que faz explodir. Depois silencia, mas silen-
cia de você escutar mosquito zumbindo, se
mosquito houver no estádio. Ora, sem qual-
quer maldade, isso faz lembrar aquele per-
sonagem do Jô Soares no programa cômico:
o time só dá alegria, mas é bom comemo-
rar antes.

Naquele jogo foi o Fluminense que
abriu a contagem. O Coríntians empatou
ainda no primeiro tempo. Claro que a torci-
da comemorou o gol. Mas, e depois? Pensam
vocês que levou o time para a frente, como
dizem que as torcidas dos clubes de massa
costumam fazer? Nada disso. Fez boca de
siri. E' verdade que caiu um toro desalenta-
dor durante o resto do jogo. Quem disse que
torcida fiel — e, mais ainda, Fiel — en-
frenta sol e chuva, indiferente a tudo? Como
pinto molhado, a torcida do Coríntians ficou
encolhidinha, aparentemente medrosa até o
fim do jogo e durante toda a prorrogação.
Se o empate lhe servia, só o medo incrível de
levar mais um gol explica tal atitude. Será
legítimo dizer que medo não implica infide-
liãaãe. Vá lá. Mas que é uma estranha fide-
liãaãe, isso é.

O mesmo se viu domingo no Morumbi,
ainda que pela televisão. Ainda depois do gol
do Coríntians, quando era de se esperar uma
explosão de euforia no Morumbi, só em uma
ocasião — e ainda assim por apenas um ou
dois minutos — se viu a torcida corintiana,
a Fiel, gritar. Os locutores insistiam, repe-
tiam, voltavam ao assunto sempre: a torci-
da corintiana está quieta, calada, apesar da
vitória parcial. Suponho que esse medo se
tenha transformado em explosão de choro
ou coisa parecida quando a derrota veio, ine-
xorável (e só uso o termo porque a cena su-
geria drama).

A comparação com a torcida do Fia-
mengo é inevitável, uma vez que é um velho
habito, hábito quase que nacional, compa-
rar as torcidas do Flamengo e do Coríntians.
Pois a primeira coisa que me vem à cabeça
é que a torcida rubro-negra é que levou seu
time à vitória contra o América, reCente-
mente. Logo depois ajudou muito, contra o
Fluminense, quando voltou a ser, em todo
caso, a vedeta do espetáculo. E na decisão

, contra o Vasco empurrou seu time durante
quase todo o segundo tempo, por inútil que
isso tenha sido. Mas esteve presente. Mais
do que presente, viva. Â exceção da prórro-
gação —quando todos estavam entregues às
baratas, Flamengo, Vasco e torcidas. Já a
torcida do Coríntians, como se viu, costuma
estar apenas presente. Ao menos nos mo-
mentos decisivos.

Agora vem essa história da vaia no trei-
no desta semana. Isso já ultrapassa o limi-
te da omissão simples, do silêncio nervoso.
Raia pela infiãelidade, por mais duro que o
substantivo possa ser aos ouvidos de um co-
rintiano. E começo a dar razão ao meu ami-
go que rejeita a classificação de Fiel dada
à torcida corintiana.

Claro que hoje ela estará de novo nas
arquibancadas e gerais do Morumbi. Mas
fidelidade exige um pouco mais do que pre-
sença fria. Exige transmissão de calor e emo-
ção. Exige um corpo-a-corpo suarento. Exige
um mínimo de sensualidade na relação amo-
rosa. Sem o que o amor não se sublima no
fruto abençoado: esse filho chamado cam-
peonato.

ÜE PRIMEIRA: Um vascaíno de fia-
terno convívio me cobra uma palavrinha so-
bre o título do Vasco, que, segundo ele, fal-
tou aqui. Digo-lhe que faltou porque só fiz
a coluna uma semana depois de conquista-
do o título pelo Vasco e a oportunidade fi-
cou um tanto distante. Mas garanto-lhe —
e ele sabe disso — que nunca faltou, dentro
de mim, a certeza de que o Vasco mereceu
o título, disparado. Foi o melhor longe e
nem deu susto — tanto que nem provocou
a volta de sua velha e insidiosa úlcera, com-
banheiro,..

Marcos de Castro
Interino



Ponte Preta quer proteção para juiz esta noite
sio pmio são Paulo — O ore- ccdorcs estão visivelmcn-

Regulamento pode levar
decisão para tribunais

Quando entrarem em
campo esta noite, para de-
cldir o Campeonato Paulis-
ta de 1977, Corintians e
Ponte Preta podem não cs-
tar decidindo- nada: uma
falha visível na redação do
Regulamento do Campeons.-
to deixou a cidade — quo
tem vivido em torno do fu-
tebol, nestes dias — preocu-
pada com a movimentação
intensa que tal erro provo-
cou.

Manchete, seguidas dos
maiores jornais paulistas (e
não só nas páginas de es-
portes) e pronunciamentos
de juristas e advogados es-
pecialistas em técnica legls-
latlva foram sempre unanl-
mes. Todos concordam em
que o Artigo 20 é suficiente
em si mesmo para impedir
que um time seja declarado
campeão se houver empate
hoje, mesmo após a prorro-
gação.

QUATRO PONTOS

Esse Artigo 20 precisa ser
repetido: "As associações
campeãs dos grupos E e F
disputarão entre si a con-
quista de 4 pontos em 2 ou
3 partidas, e a que conquls-
tar os 4 pontos será a cam-
peã paulista de 1977."

E', portanto, bem explíci-
to o Artigo 20 do Regula-
mento do Campeonato Pau-
lista e o artigo (gramatical-
mente) que antecede a ex-
pressão "4 pontos" define
melhor ainda a necessidade
indiscutível de que é preciso
atingir essa quantidade de
pontos para que qualquer
clube seja declarado cam-
peão.

Acontece que a seguir, em
um único parágrafo, fica
desmentido tudo o que está
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dito no Artigo. Eis esse >pa-
rágrafo único do Artigo 20:"Se, ao final da terceira
partida, persistir o empate
entre as disputantes, have-
rá um descanso de 10 mimi-
tos e em seguida serão jo-
gados mais 30 minutos divi-
didos em dois tempos de 15,
com mudança de lado após
os primeiros 15 minutos
sem descanso; se persistir
ainda o empate, será decidi-
do qual a associação vence-
dora observando-se o que
dispõe o Art 11 deste regu-
lamento. "O citado Artigo
11 determina que será con-
siderado campeão o time
que tiver maior número de
vitórias em todo o decorrer
dos muitos turnos do Cam-
peonato Paulista deste ano.
No caso, o Corintians.

O parágrafo, porém, lem-
bram todos os advogados
espe clalistas consultados,
não pode superar o Artigo,
pois é acessório, ipor defl-
nição. Não se discute que o
espirito da lei pretenda dar
o titulo, no caso de nin-
guém atingir os 4 pontos, a
quem tivesse mais vitórias
no correr do campeonato.
Mas o Artigo 20 sequer cogl-
ta disso, fala apenas em ser
campeão quem atingir tal
número de pontos. O pró-
prio parágrafo único, embo-
ra deixe implícita a necessi-
dade de nenhum clube atin-
glr quatro pontos — pois
eles só ipodiam empatar,
após três jogos, com três
pontos ganhos — para que
haja uma prorrogação, não
chega a citar explicitamen-
te a hipótese. E regular-
mento, lembram ainda os
Juristas, não pode depender
(daquilo que íique teórica-
mente implícito: tem de ser
explicito, por principio.

QUANTO
VOCÊ

PRECISA?
Até

Cr$ 17.000,00
você pode levar já

e pagar em 12 meses.

PROCURE A COROA
Conçalues Dias, 76

fiÍÉÍ COROA S.A.
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Ò treino do Corintians, ao contrário da semana passada, foi cercado de dúvidas e cautelas

Na vida de Brandão,
o dia mais importante

Entre as milhares de pes-
soas envolvidas na decisão
desta noite — jogadores,
técnicos, dirigentes, juizes,
médicos e torcedores — ne-
nhuma vive momentos tão
tensos de expectativa quan-
to Osvaldo Brandão. Pois se
a partida é importante a
ponto de poder mudar a vi-
da do mais humilde e anô-
nimo torcedor corintiano,
com muito mais razão pode
reger o destino do treina-
dor.

Osvaldo Brandão chega
hoje à maior — e possível-
mente à última — encru.j-
lhada de sua carreira. De-
pois de ter alcançado triun-
fos da maior expressão —
campeão na Argentina com
o Independiente, campeão
paulista e brasileiro com o
Palmeiras e até mesmo o
feito histórica de ter sido o
último treinador a conduzir
o Corintians ao título, em
54 — Brandão teve uma
passagem pela Seleção Bra-
sileira que, em vez de se
constituir no esperado fe-
cho natural de uma su-
cessão de êxitos, como pen-
savam .todos, transformou-
se na origem de suas des-
venturas.

Os críticos mais contun-
dentes chegaram a afirmar
que ele jamais conseguiria
armar uma Seleção Brasi-
lelra oom esquema e joga-
dores definidos. De fato, as

mudanças constantes de jo-
gadores e de forma de jo-
gar acabaram por deixar às
claras suas limitações. As
atuações medíocres da equi-
pe — que acabaram levan-
do Brandão à renúncia —
quase destroem o prestigio
que o treinador havia cons-
truído durante longos e du-
ros anos.

Ao voltar ao Corintians
— desafio que assumiu reu-
nindo as últimas forças que
lhe sobravam — parecia ter
reformulado completamen-
te suas idéias. Tanto que jo- .
gadores que queria colocar
à força na Seleção Brasi-
lelra — Jairo, Givanildo e
Vladimir — passaram no
Corintians para o banco
dos reservas. Tempos depois
é que Vladimir, o mais jo-¦ vem, recuperou seu lugar.
Jairo hoje é reserva e Gl\a-
nildo já voltou, há muito
tempo, para Recife.

Os amigos mais íntimos
de Brandão saberh que hoje
é seu dia decisivo, pois des-
confiam que ele está-se des-
pedindo do cargo de técnico
de clube, talvez sonhando
com outro cargo, uma espé-
cie de assessor ou adminis-
trador, na Seleção Brasi-
leira, que, entretanto, só lhe
seria possível se hoje à noi-
te recolocasse o Corintians
— e, o que é mais impor-
tante, a si próprio — no ca-
mlnho da vitória.
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íiVocê nao precisa comprar
uma TV em cores para ver os
próximos jogos da Seleção
Alugue uma TV em cores na Colortel. Garantia de assistência
técnica permanente e gratuita, mesmo aos domingos.

Botafogo Jgj^ _ _ , ___-*—-¦-¦COLORTELKio: Rua Metia Barreto, 165
Tel.: 286-3522
São Paulo: Av. Rebouças, 2748
Tels.: 853-1040 e 852-7306

Por favor
bota pneu novo
nesse carro.
Pneu carecou...
Hermes Macedo trocou.
Alinhamento de direção e balanceamento de rodas na hora.
Use o Credi-Pneus 11 M c pague em até lü meses.
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Amanhã é dia dc dirigir na estrada.
Viajar a negócios. Sairá passeio.

Visitar os amigos distantes.
Amanhã é dia de não se aborrecer...
Troque hoje os pneus do seu carro.

-v.

$ toma Morrirá
<Av. Brasil, 5575 -Av. Brasil. 6026 • Bonsucesso

Av. Ministro Etigurd Romero, 415 • Madureira
Rua Voluntários ila Pátria. 40 - Botafogo

Ru:i Humberto Casiclo Branco, 161-Niterói

Amjilos estacionamentos grátis.

São Paulo — O pre-
sidente da Ponte Preta,
Lauro Morais Filho, que
é também presidente da
Arena de Campinas (e
candidato a Prefeito der-
rotado nas últimas elel-
ções), pediu ontem, em
comunicado oficial a o
Secretário de Segurança
de São Paulo Coronel
Erasmo Dias, proteção
especial para o juiz e
contra a invasão de cam-
po no jogo desta noite,
no Morumbi, quando seu
clube e o Corintians
decidem o Campeonato
Paulista de 1977.

Alega Lauro Morais
que o presidente do Co-
ríntians, Vicente
Mateus, que ele não cita
explicitamente, fez ame-
aças por um canal de te-
leviaão paulista na
segunda-feira de que se-
ria tentada toda espécie
de coação ao juiz e até
incentivou a torcida do
Corintians a invadir o
gramado.

O jogo começa às 21
horas e o juiz será Dul-
cídio Boschilia. Se hou-
ver empate haverá pror-
rogação, entretanto
ameaçada, porque a
Ponte Preta deu a enten-
der claramente, através
dé seu presidente, que
não disputará a prorro-
gação, o que levaria a
decisão para os tri-
bunais, adiando mais
uma vez a possível festa
corintiana.
TELEVISÃO E
DESANIMO

Haverá televisamento
direto não só para o Rio

. de Janeiro e outras cida-
des, mas também para
a própria cidade de São
Paulo, como nas duas
primeiras partidas. O
que não há hoje é o mes-
mo entusiasmo corintia-
no de domingo: seus tor-

cedores estão visivelmcn-
te medrosos e o entusias-
mo nestes quatro dias foi
muito maior em Cam-
pinas do que em São
Paulo. Por isso a renda
não deverá ser igual à'de
domingo. Acredita-se
mesmo que não passe
dos Cr$ 3 milhões ou coi-
sa parecida, com muito
torcedor fiel ficando em
casa para ver só pela te-
lévisão.

Se se perguntasse on-
tem a qualquer pessoa— e não só em Cam-
pinas, mas também em
São Paulo — quem será
o campeão paulista, uma
porcentagem muito
maior, incluindo corinti-
anos, responderia Ponte
Preta. Pois desde domin-
go se tornou visível, a
transformação em des-
crença do otimismo que
até domingo dominava a
torcida corintiana. Nin-
guém nunca duvidou da
superioridade técnica do
time da Ponte Preta,
superioridade que o pró-
prio retrospecto dos con-
frontos entre os dois este
ano mostra: a Ponte Pre-
ta ganhou três jogos (4
a 0, 2 a 1 e 1 a 0), o Co-
ríntians só um (1 a 0).

No que se acreditava
era numa superação co-
rintiana na base da gar-
ra, do coração, com o es-
magamento da torcida
da Ponte Preta pela sua
e com uma vitória da
força, da massa física so-
breia técnica. Mas se isso
de certa forma funcio-
nou no primeiro jogo
(embora so tenha havido
um gol casual), nada
disso vingou no segundo
jogo, domingo, e agora
a impressão dominante ô
que o Corintians já dei-
xou passar a sua maior
oportunidade, que era
conquistar o titulo no
último domingo.

Brandão e as marcas de uma longa carreira

Uma torcida é maior,
a outra se diz melhor

CORINTIANS PONTE PRETA

Tobias Carlos
Zé Maria Jair

Moisés Oscar
Ademir Polozi

Vladimir Ângelo
Russo Vanderlei

Luciano (Palhinha) Marco Aurélio
Basílio Dica

Vaguinho Lúcio
Geraldo Rui Rei
Romeu Parraga (Tuta)

Os trunfos (poucos)
dos dois técnicos

Enquanto os 22 joga-
dores estiverem "lutando,
em campo, pelo título de
campeão paulista de
1977, em toda a volta do
Morumbi uma outra lu-
ta, ruidosa, apaixonada,
incontrolável, será -tra-
vada pelas duas torcidas.
Uma luta que, desde já,
se antecipa emocionan-
te, apesar da desvan-
tagem numérica que a
Ponte Preta certamente
levará.

— A torcida do Corín-
tians pode ser maior que
a nossa, mas não é me-
lhor — afirmava um dos
milhares de campineiros
que integram uma das
fac ções uniformizadas"
que virá a São aulo in-
centivar a Ponte Preta.

De certa forma, o pró-
prio presidente corintia-
no, Vicente Mateus, pa-
rece concordar com isso.
Daí os seus insistentes
apelos aos integrantes
dos Gaviões dá Fiel,
Camisa 12, Coração Co-
rintiano e outras tor-
cidas organizadas para
que tentem ganhar,
também em qualidade, o
duelo que se espera para¦ esta noite, no Morumbi:

— Nossas torcidas or-
ganizadas têm de ajudar
o Corintians. Tenho cer-
teza de que vamos ga-
n h a r o Campeonato,
mas os torcedores devem
incentivar o time o tem-
po todo e não apenas
quando houver um gol.
O negócio é empurrar o
time. Além disso, temos
de fiscalizar a torcida da
Ponte Preta. Ela pode
querer apagar as luzes.

Mateus referia-se a o
episódio ocorrido em
Campinas, por ocasião
do jogo entre a Ponte
Preta e o Botafogo, de

Ribeirão Preto. O time
local perdia por 1 a 0
quando, de repente, as
luzes do Estádio Moisés
Lucarelli se apagaram.
Segundo o dirigente co-
rintiano, aquele foi um
"episódio muito estra-
nho", que bem poderia
se repetir logo mais.

Nota-se, não apenas
nas palavras de Mateus,
mas no comportamento
de todo corintiano típi-
co, uma certa reserva em
relação a esta final. Em
suas declarações, pre-
sidente etor cedo res
dizem confiar cegamente
na vitória: "Desta vez o
título é nosso." No en-
tanto, todos temem que
a sorte, como de outras
vezes, abandone p Corín-
tians.

— Esta final nada tem
a yev com a sorte — diz
o presidente da Ponte
Preta, Lauro Moraes Fi-
lho. Vai vencer o melhor.
E, sinceramente, time
por time, o nosso é muito
melhor.

Há diferenças gritan-
tes na forma com que as
duas torcidas se prepa-
ram para o duelo desta
noite. A da Ponte Preta,
que nunca teve o gosto
de comemorar um título
de campeão paulista, vê-
se muito perto disso,
principalme n t e depois
da vitória de domingo. A
do Corintians, justamen-
te por causa do jogo de
domingo, passou db
otimismo à cautela. Uma
cautela que se mistura
à impaciência, como se
viu no treino de anteon-
tem, quando algumas
vaias foram destinadas a
Brandão e seus jogado-
res. Afinal, 22 anos de
espera minam m e s m o
qualquer paciência.

Que trunfos têm nas
mãos Osvaldo Brandão e
Zé Duarte para a grande
final que Corintians e
Ponte Preta disputam
>hoje?

Brandão tem apenas
uma dúvida para definir
o seu time, dúvida que
depende das condições
físicas de Palhinha. Ho-
mem por homem, os 12
corintianos não chegam
a ser trunfos muito va-
liosos. A começar pelo
goleiro Tobias, em quem
a torcida vê uma espécie
de salvador, como se fos-
se culpa de Jairo a derro-
ta de domingo. Tobias é
um goleiro de poucos re-
cursos, vulnerável nas
bolas rasteiras, indisci-
plinado, instável. Dos
quatro zagueiros, Zé Ma-
ria é o melhor, o que tem
mais personalidade, em-
hora esteja muito aquém
do que se pode exigir de
um zagueiro de Seleção,
ele que já foi o titular de
Coutinho. Moisés, d e
futebol vigoroso, muitas
vezes violento, está em
plano bem abaixo de Zé
Maria. Ademir, que subs-
titui o titular Zé Eduar-
do, é bem inferior a este.
E vladimir, na esquerda,
está bem melhor agora
do que na época em que
foi chamado por Bran-
dão para a Seleção Bra-
sileira. No meio-campo, o
Corintians é um time
t o talmente desprovido
de talentos: Russo joga
um futebol de toque cur-
to, frio, sem imaginação.
Luciano é brigador, um
médio do estilo que a
torcida gosta, mas muito
fraco tecnicamente. Pa-
ra Brandão, é importan-
te ter, no lugar de Lúcia-
no, o mineiro Palhinha
certamente o mais téc-
nico de todos os corintia-

nos. Não sendo hoje o
que era na época do Cru-
zeiro — um homem-gol
— Palhinha tem sido
peça importante do setor
deapoio. Restam os três
homens de frente, o es-
forçado Vaguinho, o tan-
que Geraldo e o trivial
Romeu.

Zé Duarte também
tem uma dúvida: Parra-
ga ou Tuta, na ponta
esquerda. O primeiro é
mais ofensivo que o
segundo, que até aqui
continua sendo, apenas,"o irmão do Zé Maria".
Os outros jogadores da
Ponte Preta são mais
técnicos do que os do Co-
ríntians. Carlos, apesar
de algumas saídas em
falso, é um dos bons go-
leiros do Brasil. Os
zagueiros de área, Oscar
e Polozi, jogam futebol
sério e aplicado, sobre-
tudo Oscar, o melhor da
posição em São Paulo.
Jair é o mais fraco dos
quatro zagueiros, en-
quanto o novato Ângelo
terá a dura missão de
substituir Odirlei, peça
importante do time, sus-
penso após oterceiro
cartão amarelo. O meio-
campo de Campinas ê
tocador de bola. Dica é
o mais talentoso, uma
espécie de líder, excelen-
te cobrador de falta.
Vanderlei trabalha mais
que Dica, porém sem
tanto talento. Marco Au-
rélio é um meio-termo
entre os dois. No ataque,
são imponderáveis o s
trunfos de Zé Duarte.
Lúcio não vem atuando
bem nas últimas par-
tidas, Rui Rei às vezes
acerta, às vezes não. E
Parraga — ou Tuta —
completa uma linha de
frente à qual a do Corín-
tians não chega a dever
muito.

Seleção Brasileira está na página 35
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um casa caiada
não se acha em
qualquer lugar.
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revendtdores exclusivos:
VELHA BAHIA MÓVEIS LTDA.'
Rua Sdo Clemente, 31
Rua Visconde de Pirajá, 452

CASA AMARELA
Rua Conde de Bonfim, 501 -B

IPANEMA OESIGN
Rua Farme de Amoedo, 56

VIVARA
Rua Visconde de Pirajá, 318-Loja 201

¦| »| ~{. TAPETES CASA CAIADA
"I* "Ia sociedade de tapetes casa caiada e com. ltda.
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GENÈVMS
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Rua Barata Ribeiro, 473.
Galeria Menescal - Copacabana.
Aerop. Inter. Rio de Janeiro
Centro Comercial - 3.° and.

Gláuber Rocha

Nem todo mundo sabe que há dias
morreu em São Paulo um dos homens
mais Inteligentes e cultos do Brazyl —
Isto para não falar de suas outras
Inesgotáveis virtudes — Paulo Emílio
Salles Gomes, o responsável por uma
Ideologia cinematográfica internaciona-
lista, popular, democraticamente revo-
lucionárla.

Paulo Emillo foi o biografo de Hum-
berto Mauro, que em 1977 completa 80
anos ao lado do Cinema Brazylelro —
levantando as rayzes da Eopopeya Ci-
nematografica dos Anos 20, cenegra-
fia povoada pelo Mestre de Catagua-
zes, o Inventor do Cinema Nacyonal,"a pura significação nascente (José
Guilherme Merquior), o campo Xertil
onde frutlficaram as sementes do Ci-
nema Novo nos anos 60.

Off o gênio solitário de* Mario Pel-
xoto (ninguém viu Limite mas todos
sabemos que, segundo Eisenstein, ali
estava o fio genial do futuro cinema
sulamericano...) — os ciclos regionais
(sobretudo Rio & São Paulo & Campi-
nas & Pernambuco) fracassaram viti-
mados pelo mercado possuidor.

Paulo Emillo levantou o veu de uma
sutil contradição no processo coloniza-
torio do Século XX, surpreendente va-
riante até hoje Ignorada pelos econo-
mistas "literários", aqueles que vão des-
cobrindo a dialética do Produto Audyo
Vizual, ignoram a superestrutura da co-
lonização econômica, que é a coloniza-
ção cultural veiculada pela lavagem ce-
rcbral "publicitária & filozofika do con-
sumidor ocupado".

No ensaio Uma, Situação Colonial,
Paulo Emilio despertaria a novíssima
geração de cinecriticos e cineclubistas
candidatos a cineastas e apenas inspi-
rados pelo exemplo de Rio, Quarenta
Graus, o modelo independente de Nel-
son Pereira dos Santos que respondia ao

fracasso industrial, quase multinacional
(a Columbia Picturcs entrava como dis-
tribuidora) da Companhia Cinematogra-
fica Vera Cruz, S. A., São Paulo, invés-
timento de "Ciclllo" Matarazzo no proje-
to de Alberto Cavalcanti, "instalar um
engenho cinematográfico nos trópicos,
colher a cana, fazer o assnear e man-
dar o material ser refinado (montado
e sonorizado, assim como escrito e di-
rígido) nas Oropas, haja vislo que fo-
ram importados roteiri.stu.s, cenógrafos,
diretores, fotógrafos, montadores e es-
tiva geral..." — coincidente com a que-
da de Vargas, em 1954.

, O Cinema Novo, iniciado nos tempos
de Janio/Jango desenvolveu em continua
produção a luta pela substituição das im-
portações, alargando e organizando um
vasto mercado subvertido pela domina-
ção irregular das empresas distribuidoras
estrangeiras, sobr etudo Roliudianas,
elastecendo a Lei de Obrigatoriedade se-
gundo as novas necessidades de econo-
mta&politlcá&estétlca do público.

O Cinema Novo, sobretudo, inseriu a
questão Cinematográfica na questão na-
cional, recuperando um atrazo histórico
de (50 ANOS, quando, nesta época, a igno-
raàcià sobre cinema cm nossa terra era
tamanha que ilustres cronistas escreviam
seriamente que não se podia dizei- o EU
TE AMO em lugar do I LOVE YOU ou qun"nossos atores não tinham o pique do
Gary Cooper" e, o mais grave, quando só-
fi.'-:tlcados intelectuais enchiam páginasde jornais publicltando tranversalmente
os "valores de Hollywood", reprimindo
em suas Teses e Críticas as tentativas¦dos cineastas brasileiros construírem um"Cinema Novo num paiz humilhocarica-
turado pelas chanchadas que copiavam
as comédias da Metro&CYA ou pelos me-
lodramas veracruzianos" donde apenas
escapa O Cangaceiro, de Lima Barreto,
demonstrando o erro da Vera Cruz na
importação de pessoal qualificado (reco-mendação de .lack Valenti, Presidente da
Motions Pictures, esta semana em Brazy-
lya, "aconselhando os rumos do Cinema
Brazyleiro...) — destruindo as possibi-lidades genéticas de nossa sociedade lu-
zomorazarykafrykana.

Os exibidores não foram os maiores
Inimigos do Cinema Novo, porque estes
filmes, mesmo sabotados, foram e con-
tinuam a passar, nem também a Censu-
ra que corta o Cinema Novo com tran-
quilidade burocrática, nem os empresa-
rios eventualmente interessados (o Ban-
co Nacional de Minas Gerais emprestou
a produtores iniciantes que davam co-
mo garantia o próprio-filme sujeito a
censura e sem mercado certo porque as
distribuidoras Nacionais eram especial!-
zadas em chanchadas como a de Herbert
Richers, no Rio, ou a Oswaldo Massaini
em São Paulo).

Paulo Emilio colocou o principal lnl-
migo do Cinema Novo, naquele momento
uma "fase do cinema brasileiro", na figu-

ra de Hollywood e do Cinema Estrangel-
ro em geral.

Não vai nenhuma xonofobia, nem
radicalismo ideológico pequeno-burguès:
o pensamento de Paulo Emilio traduzia
o óbvio: s« o mercado econômico era
ocupado; se o mercado cultural se trans-
formava em vítima desta violenta pene-tração de imagens e sons estruturando
violência em todos os níveis; se o públi-co, cego pelo filme estrangeiro que não
mostra nem a paisagem, nem a cultura,
nem o povo brasileiro, não têm, seques-
trado pelo mercado negado, direito de ver
seus próprios filmes, como podem conti-
nuar os filmes brasileiros recusados pe-lo destinatário povoado de outros fantas-
mas? — Os mitos de Hollywood, da Ci-
neccitá, da Gaumont, da Toho, da Mos-
film, da Ufa/Konztantyn, da Pelmex e,
herança clamorosa, da Atlantida, papel
carbono da sevlcia cultural. '

A Televisão Brasyleyra se desenvol-
veu ligada ao rádio, ao teatro, ao jorna-
lismo, excluindo o "cinema, seu natural
veículo" porque a produção cinemato-
gráfica exibida pela TV é quase toda Ro-
lludiana, pois é mais barato importar o

produto, dublá-lo, e remontá-lo aqui, do
que produzir filmes brasileiros para TV.

O raciocínio se sectarlza pela confu-
são entre Cinema e TV, como se um fll-
me, em video ou negatlf, de qualquer bl-
tola, não fosse um Produto Audyo Vizual,
um "PAV", que é projetado pelo canal Te-
levlsivo. não sendo a TV expressão mas
um meio, como a camera, a máquina deescrever, a faca só lamina de João Cabral
de Mello Neto.

Desta geléla que se tornou a TV, re-
produzindo XOZ Mllionáryos de Rollude,
novelas de "Grande Hotel" e jornalismocensurado, o principal responsável sem-
pre foi a direta orientação cultural do
Ocupante, não apenos pela dialética da
Publicidade mas pela inconsciente sub-
servlência intclectexistencial de nossos
tclemcn aos modelos colonizadores.

Gylberto Preyre (e Josué de Cas-
tro), cuja redescoberta'é o último Fo-'
go de Zeus nesta Patrya neurotyzada
("usura e vil tristeza", Luis de Camõesí— revela como indlos. negros, e traba-
lhádores foram colonyza'dos por uma
kleolcgla "louca", a Portugueza, onde ín-
dios, e sobretudo negros entram como
argámassa fundamental sem "Direitos
Humanos" não restabelecidos mesmo
depois da Abolyção, degenerando na
geopolítica da forno, aquela infraestru-
tura psiquicamente colonizada que não
pode se nominar, projetar seu Eu quealimenta a Nação alienada nos festejosda Casa Grande como este Festival Cl-nematografica em Brazylya: Produtores
e Cineastas Brazyleyros de um lado,Exibidores Brazyleyros & Motions Pie-tures liderados por Jack Valenti e Har-ry Stone (o homem de Valenti no Rio)do outro — os dois Partidos, o dó Cl-nema Brazyleyro e do Cineima Estran-
geyro diante da Justiça de Geisel.

As acintosas, desonestas e agressl-vãmente políticas declarações de Valen-ti à nossa Imprensa — chegando a su-
gerir ao Ministro Ney Braga "revoga-
ção do decreto de exibição obrigatória,
além de seus argumentos quanto aocurta-metragem nacional somente ago-ra atendido pela Embrafilme em seunatural anseio de chegar ao público, oaliviando da constante dominação' dosCurtas Publicitários (e "Dl" um dos me-lhores curta-metragens do mundo, poracaso, ainda não foi exibido, não porfalta de mercado, mas por falta de exi-bicão) — montam o climax da Panta-
sya que pode encontrar publico entre
políticos, intelectuais de outras áreas e
exibidores gananciosos, mas não reper-
cute entre os cineastas brazyleyros, d»Humberto Mauro ao mais puro Supero!-
tudigrudista de Rondonya.

Jack Valenti não passeará sobre ocadáver de Paulo Emillo.

Ouvir uma caixa acústica Bravox,
é mais que um privilégio, é "Status".
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Brevemente MANSÃO Centro e Madureira.

IO fl SOO St UOIO SOITfl a empresa que faz de tudo para que o cliente fique satisfeito
FLAMENGO TIJUCA URUGUAIANA COPACABANA NITERÓI MÉIER N. IGUAfFLAMENGO
Rua Silveira
Martins, 74 (casa)
A Ru.i do

TIJUCA
Rua Major Ávila
n.° 455 lojas N 0

Sacos Pnna

URUGUAIANA
Rua Uruguaiana,
n.° 168 (sobrado)
esquina da Av P Varqa;

Av. Copacabana, 330-A
(im frente ao
Copacabana Palace

NITERÓI
R. Acadêmico Walter
Gonçalves, 122 Ij. 6
esquina da R Conceição
ao lado da prefeitura

MEIER
R. Dias da Cruz,
n.° 188 Ij. 139 E 141
Centro Comercial do'Ae.ici

N. IGUAÇU
Av. Gov. Amaral
Peixoto, 427 Ij. 103
Galeria Veplan

S. J0A0 DE
MERITI

Rua da Matriz
(em obras)
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r Cartas Teatro
Treze anos depois

Casualmente 11 a carta ao tra-
balhador, de Carlos Eduardo
Novaes, publicada no JORNAL DO
BRASIL de 10/9/77. Digo casual-
mente, pois seu jornal é multo caro
e eu, pobre trabalhador, não ouío
ter gastos supérfluos. Realmente,
há bastante tempo não nos encon-
iramos. O Sr Carlos Eduardo
Novaes, que mudou de jornal e não
fez mais comentários sobre futebol,
ficou um pouco distante da massa
popular. Mas o tempo não parou,
nem a nossa memória. Lembro-me,
perfeitamente, d a Independência
de nossos sindicatos. Indepcnden-
tes de nossa vontade, eles decre-
tavam greves, recolhiam parte dos
nossos salários, .angariando fundos
para campanhas politicas. Agora,
passados 13 anos, eles não têm tan-
ta independência. Picam entre nós
e os patrões, evitando greves e, me-
lhor que nós mesmos, reivindicando
nossos .anseios mais prementes. Re-
almente nossos salários não são tão
elevados como os do Sr Carlos Edu-
ardo Novaes. Isso é verdade. Entre-
tanto, alguns benefícios nos foram
concedidos, sem que tivéssemos de
usar pires nas mãos ipara recebe-
los. Recebemos nosso PIS/Pasep,
nosso FGTS, o abono e uma sen-
sivel melhoria no atendi mento
médico do INPS. O Sr Carlos Edu-
ardo Novaes se recorda do que era
a Previdência Social? Eu me lem-
bro 'perfeitamente: nosso dinheiri-
nho desviado para um grupo de pe-
lcgos ,aos quais iamos implorar
benefícios em troca de votos ou de
aclamações públicas... Eu acho que
o Sr Carlos Eduardo Novaes não
conseguiu ver todas essas transfor-
mações. Aqui de baixo vemos me-
lhor. Vemos o trabalho árduo,
todos os dias, porque não há gre-
ves. Vemos as oito horas diárias
desse trabalho, porque não h á
atraso nos trens. Vemos a apli-
cação de nossas cotas de previdén-
cia e de nossas economias nos fun-
dos, programas sociais, educado-
nàlsi Isso tudo nós realmente
vemos porque não temos os olhos
vendados por ninguém. Agradece-'
mos a lembrança, embora com 13
anos de atraso, e nos colocamos à
disposição em nossa modesta casa,
adquirida através do BNH. É pobre,
porém temos uma televisãozinha e
uma cerveja para 'comemorar as
vitórias do nosso Flamengo. An-
tônio Batista da Silva — Rio de
Janeiro.

Ratos
A coluna do Zózimo (JB, *

7/10/77) aconselha a Prefeitura do
Rio e a FEEMA a seguirem a idéia
de um vereador de Chicago (EUA)
que ofereceu na sua cidade um dó-
lar por rato que lhe fosse entregue
morto, pela ipopulação, com o ob-
jetiyo de colaborar aia. extermina-
ção desses roedores. Não precisa-
mos buscar idéias com nenhum cri--ativo vereador americano. Oswaldo
Cruz, há muitos anos, quando con-
dúzia os rumos da saúde do então
Distrito Federal já usava estratégia
idêntica e, parece com algum
sucesso, no combate a doenças
:omo a peste bubônica e a doença
de Weil (leptospirose): oferecia ai-
guns mil-réis a cada rato que lhe
fosse entregue por populares. So-
lange Amaral — Rio de Janeiro.

Cheques nominais

O Caderno B, edição de 5 de
outubro, publicou carta 'do leitor
Henrique Browne Ribeiro Filho, na
qual, entre outras considerações so-
bre a tradução de vocábulos ingle-
ses, o autor censura o emprego da
expressão cheques 'nominativos,
que tem por incorreta, e acha quesó é correto dizer-se cheques nomi-
nais. Não tem razão. Ambas as for-
mas são certas, sendo mais apro-
priada a primeira, de vez que é

... nominativo todo papel, titulo ou
documento que contém o nome do"favorecido (...). P. M. Araújo — Rio
de Janeiro.

Os "trombadinhas"

.Assistimos com tristeza a um
jornal de televisão, que noticiava•acontecimentos relativos à reação
de comerciantes e povo, consequen-
tes às continuas investidas d e
menores delinqüentes nas ruas de
São Paulo. Comerciantes e con-
sumidores paulistanos pedem uma
atuação policial mais enérgica con-
tra os pivetes conhecidos tão lar-
gamente como trombadinhas, que-
de maneira sutil e rápida livram os
transeuntes dos seus valores, com
Isso prejudicando o comércio. São
determinados grupos de pivetes,não adeptos da ação violenta extre-
ma.

Ouvido o Secretário de Segu-
rança do Estado, informou ele que
os esquemas policiais montados não
têm condições de agir eficazmente
no caso, porque faltam condições
para o controle de 60 mil crianças,
que perambulam pelas ruas de São
Paulo, nem sobre as mães solteiras,
que jogam 60 crianças diariamente
no mundo. Se dermos um enfoque
nacional ao problema, nas grandes
cidades, veremos as dimensões do
crime que cometemos contra po-
bres seres humanos, que se desen-
volvem dentro da grande popula-
ção de menores, tornando-se cri-
mlnosos em potencial. Mais tarde,
eles nos cobrarão um aLto preço pe-
Io minimo de dignidade de viver,
que ora lhes negamos, por egoísmo,
omissão, negligência e futilidades
a que nos dedicamos.

Ainda está em tempo de ten-
tarmos corrigir tão grave distorção,
Basta que os setores responsáveis
pelo problema, religiosos, clubes de
serviço, Maçonarla, Governo, todos
.se unam e busquem soluções mais
profundas, efetivas e realistas, e
que, imbuídos do espirito de frater-
nldade, se dediquem a essa obra
maravilhosa, Não podemos deixar
que oportunistas e hipócritas, nem
mesmo fanáticos, perturbem a ação
benéfica daqueles que poderão real-
mente trazer uma contribuição pa-
ra a grande causa de amparo e dig-
nifie?ção daqueles que são nossos
irmãos de pátria, filhos de um mes-
mo Deus e, à nossa volta, sofrem
privações terríveis. Paulo Roberto
Felisberto de Carvalho — Rio de
Janeiro.

Pena de morte

A Revista do Domingo (...) pu-
blicou em evidente sensacionalismo
uma entrevista com o Sr Procura-
dor da ia. Auditoria de Aeronáu-
tica, Dr Gastão Ribeiro, defenden-
do a pena de morte e, para pasnío,
em letras garrafais é a mesma sau-
dada com um Viva a Pena de Mor-
te. A d.efesa apresentada pelo ilus-
tre Procurador da Justiça Militar
não contém argumentação lógica,
multo menos justificativa básica.
Apenas, tal defesa é incompatível
com a índole do povo brasileiro.
Desejaríamos que este jornal en-
trevistasse homens como Sobral
Pinto, Heleno Fragoso (...) João Ne-
ry Campanário — Niterói (RJ).

Ruschi
Também estou solidário com o

eminente cientista e professor Au-
gusto Ruschi. É inacreditável queum homem do seu porte moral e
cultural seja tratado da forma
como vem agindo o Governo do Es-
pi rito Santo. A Estação Biológica
de Santa Lúcia dever ser intocável.
Se todos nós clamamos por mais
verde, por maior convívio com a.
natureza, vem um qualquer e querdestruir um trabalho sério e cívico
de 40 anos?

Senhor Governador do Espirito
Santo, siga o exemplo do Ministro
Ney Braga, que em tempo oportuno
impediu a violação ecológica do
Parque Lage. Reflita, senhor, e im-
peça que a lista dos fazedores de
desertos seja ampliada. Prof. Alber-
to Alves — Rio de Janeiro.

Caninolatria
Sugerimos aos nossos diciona-

ristas incorporarem à língua a pa-lavra acima, que nos ocorreu ao
lermos a bela carta da leitora as-
sidua do nosso JB, a gaúcha Arma
Jamille Giusti Casarotto, sob o
título Aniversário de Cão. Sua car-
ta do dia 7, verdadeiro libelo contra
a estupidez numa de suas mais tor-
pes formas, torna-se ainda mais
significativa por se tratar de uma
Jovem de apenas 20 anos, pois mos-
tra que os jovens andam fartos de
tanta estupidez, hipocrisia e menti-
ra (...). Vamos todos ao combate
a este problema deprimente, a esta
ostensiva dedicação aos cães, queae s lastra nos grandes centros
como uma praga e se transforma
num espetáculo ridículo' (...). Che-
ga-se ao cúmulo de ajustar-se em-
pregadas para tomar conta de cães
e agora ainda surge essa pobre mu-
lher rica a festejar aniversário de
cachorro com bolo de Cr$ 15 mil
(...). Martins Neto — Rio de Janei-
ro.

Biblioteca para a Tijuca
O sonho dos estudantes da-

Tijuca é uma biblioteca. Há cerca
de quatro anos construíram o pré-dio. A inauguração dependia da
presença do Prefeito, que nunca
apareceu. Este mês, para surpresa
geral, o prédio foi abaixo sem
sequer ter sido inaugurado. Nilza
Cavalcanti de Oliveira — Rio de
Janeiro.

Museu do inconsciente
Ao ler a edição de 29 de agosto,

detive-me mais demoradamentf
numa reportagem feita sobre um
paciente do Museu das Imagens do
Inconsciente, que trazia o titulo de
O Caso Fernando (...). Alguns dias
mais tarde, mais precisamente nes-
te mês de outubro, fiquei surpreso
com as novas reportagens, pois não
transmitiam, pelo menos paramim, o mesmo otimismo, a mesma"garra" com que foi feito o outro
artigo (...). Espero que este jornalnão só escreva mais alguns artigos,
como também, se possível, traga ai-
guma coisa z respeito da exposição
(...) no Museu sobre os quadros e
obras die Carlos Pertuys, que, como
Fernando, deu, através do que fez,
muito ao referido Museu. Luiz An-
tônio Costa Saldanha — Rio de
Janeiro.

Cremação

Se o futuro candidato à Prefei-
tura do Rio de Janeiro se compro-
meter a construir fomos cremató-
rios, com certeza não lhe faltarão
votos e muitos votos, já que este é
o desejo de muitas pessoas. Mene
Boschi C. — Rio de Janeiro.

As cartas dos leitores serão publicadas
si quando tiverem assinatura, nome comple-
to e legível • endereço. Todoi estes dados
terão devidamente verificados.

SONHANDO COM O SUCESSO
Yan Miehulslii

DURANTE 

algum
tempo, a rira-
maturgla de

F ernando Arrabal foi
para nós uma janela
aberta para o que de
melhor se fazia lá fora
em matéria de um tea-
tro novo. Seu inconfor-
mismo de iconoclasta,
sua recusa das conven-
ções morais, éticas e ror-
mais, o neo-romantismo
do seu universo, a ran-
tasia ritualística das
suas imagens — todos
estes elementos faziam
com que, nos ardentes
anos da segunda meta-
de da década passada,
muitos diretores recor-
ressem' aos seus textos
para escrever no palco
a história de uma vá-
pida renovação da lin-
guagem c en i c a. Os
exemplos de O Arqui-
teto e o Imperador de
Assíria, do Teatro
Ipanema, e O Cemitério
de Automóveis, de Ruth
Escobar, entre outros,
constituíram marcos
importantes nesta caml-
nhada.

Fechado o ciclo da
derrubada violenta de
tabus e da entronização
do novo como sinônimo
do bom, o teatro de Ar-
rabal parece ter perdido
para nós boa parte do
seu encanto. Se a indife-
rença diante de uma
peça recente, como Tor-
re de Babel, podia ser
atribuída a uma nova
fase aparentemente im-
grata do autor, na qualele se obstinava em re-
pisar conceitos já am-
piamente esgotados nas
suas obras d e jüven-
tude, o atual contato
com Cerimônia por um
Negro Assassinado, peça
da primeira e melhor
fase, parece confirmar
um certo esgotamento
do interesse da símbolo-
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MÁRCIO TADEU E ADILSON SARROS, CERIMÔNIA PARA UM NEGRO ASSASSINADO

gia arrabaliana, no qua-
dro que atravessamos.

Em Cerimônia encon-
tramos, em estado puro,
os valores clássicos do
código de Arrabal: um
clima grotesco, um au-
têntico humor negro,
uma fauna humana
mórbida, cheia de per-
versões, mas paradoxal-
mente ingênua e ob-
cecada pela procura de
um reencontro com a
pureza perdida da in-
fancia. E, ao lado de
tudo isso, a atividade
sexual encarada com
horror, como sinônimo
de violência e como
oposto de um verdadeiro
sentimento amoroso. Os
intérpretes deste sis-
tema de valores são
duas figuras bastante
curiosas, atores fracas-
sados sem nenhum ta-
lento e com muito pou-
ca inteligência, que cul-
tivam a absurda ilusão
de conquistarem um dia
consagrador sucesso no
mundo do teatro. En--
quanto esperam que a
consagração lhe caia do
céu, ocupam-se ensaian-
do em casa melancóli-
cas paródias de grandes
papéis clássicos, que se
transformam em cruéis
dramatizações ritualís-

Musica

ticas, das quais partici-
pam ainda uma joyem
ingênua, o cadáver do
pai da moça, e um rapaz
negro que simboliza a
saudável vitalidade pri-
mitiva, assim como a
garota simboliza o im-
possível afeto amoroso
em estado puro.

O interesse da peçaconcentra-se em torno
da p o s s i v e 1 interpre-
tação das duas figuras
principais como veículos
de uma sátira ao com-
portamento d e deter-
minadas faixas da cha-
mada classe teatral. De
fato, o grotesco contras-
te entre a absoluta
mediocridade de Vicente
e Jerônimo e a inabalá-
vel confiança de ambos
na sua própria geniali-dade expressa, com uma
amarga ironia, uma rea-
lidade bem conhecida
de todos os que estão
familiarizados com a
pretensão e a oca vai-
dade de muitos dos nos-
sos candidatos a artis-
tas. Como também a
existência de Vicente e
Jerônimo num compar-
timento estanque, sem
q ualquer comunicação
com o que se passa lá fo-
ra, e sem qualquer inte-
resse em assuntos ou-

\

AS MÚLTIPLAS
FACES DE UMA

HARPA SOLO

Correção
Na entrevista que o Caderno B publi- munications," houve um equivoco. O en-
cou dia 10 com o diretor da Divisão In- \rcvis^úo chama-se de fato Ncsuhi Er-

tcgun, e nao Nesuni Erguton, como
ternacional de Discos da Warner Com- saiu erradamente.

INSTRUMENTO 

de
cordas cujas ori-
gens remontam à

Antigüidade, a harpa
vem atravessando o s
séculos, sempre presen-te na literatura musi-
cal. Seu emprego na or-
questra sinfônica desen-
volveu-se no Romantis-
mo e, especialmente, no
Impressionismo, sendo
também constante a
sua utilização no reper-
tório orquestral contem-
poraneo.

Como solista, con-
tudo, o uso da harpa é
menos freqüente, visto
serem poucos os artistas
que se dedicam ao es-
tudo desse instrumento
difícil e original. Con-
sequentemente, são ra-
ras as oportunidades de
se ouvir um recital de
harpa, e — principal-
mente — um recital de
bom nível, como o de
Maria Rosa Calvo-
Manzano, que se apre-
sentou terça-feira n a
Sala CecíliaMeireles.

Harpista espanh o 1 a
— com larga experiên-
cia no magistério e uma
brilhante carreira d e
concertista,— Maria Ro-
sa executou um repertó-
rio eclético e bem esco-
lhido, que lhe proporcio-
nou exibir as múltiplas
faces do seu instrumen-
to. Fixando-se nas
dimensões d o espírito
clássico e barroco, a pri-
meira parte do progra-
ma foi Constituída por
peças de técnica tipi-
camente clavecinista,
mais próprias para o
cravo e o violão. Esse
tipo de textura repre-
senta u m verdadeiro
desafio para um harpis-
tà, não só devido aos im-
passes que a posição
vertical do instrumento

Ronaldo Miranda

e o distanciamento en-
tre as cordas represen-
tam para a regularidade
rítmica dos Allegros,
mas também pêlo fato
de que as trocas de
pedal e a excessiva vi-
bração dos sons prejudi-
cam a clareza dos enun-
ciados.

Maria Rosa Manzano,
contudo, venceu tais de-
safios com sua técnica
sólida e incisiva musica-
lidade, revelando belos
con trastes dinâmicos
nas obras de Hàendel
(Chacona e Passaca-
lha), bem como mos-
trando-se fluente e es-
pontanea nas Variações,
de Glinka, sobre um te-
ma de Mozart.

A segunda parte da
sua apresentação, foi re-
servada para peças pós-
românticas, cujos com-
positores souberam ex-
piorar todas as possibili-
dades da harpa, seja em
relação aos efeitos, seja
no que diz respeito áo
aproveitamento da sua
generosa extensão. En-
tre as diversas texturas
da Fantasia, de Saint-
Saens, a vitalidade do
Jazz Band, de Tournier,
e as atmosferas misteri-
osas da esplêndida
Cancion en Ia Noche, de,
Salzedo, a artista fez va- •
ler com desenvoltura
sua vibração interior e
seu completo domínio
do instrumento.

EM PAUTA
Com dois recitais do

cravista Roberto de Re-
gina, dias 29 e 31 do cor-
rente, na Sala Cecília
Meireles (Rio) e Teatro
Municipal de São Paulo,
resiiectivamente, t e r-
mina o IP Circuito Sul
América de Música Eru-
dita, que englobou 50
apresentações clássicas
em 39 cidades brasi-
leiras. Todos os espeta-
culos do Circuito são
franqueadas ao público
e, para o recital de Ro-
berto de Regina, na Sala
Cecília Meireles, os con-
vites podem ser retira-
dos graciosamente na
sede da Sul América de
Seguros, à Rua do Ou-
vidor, 70 — 3o andar, a
partir do dia 20.

A Associação Cultu-
ral Forhum está pro-
movendo um curso in-
titulado O Gênero Ope-
ristico — Sua Evolução,
Importância e Integra-

ção na Sociedade
Moderna, motivado pela
próxima reabertura do
Teatro Municipal. "As
aulas — que se estende-
rão até 15 de dezembro .
— estão sendo ministra-
das pelo soprano Eny
Camargo, todas as quin-
tas-feiras, às 16,30 ho-
ras, na sede da Associa-
ção Forhum (Rua Jar-
dim Botânico, 86).

• Mais três composito-
res confirmaram suas
presenças no VII Cursa
Latino-Americano de
Música Contemporânea,
que será realizado cm
São João dei Rei de 9 a
22 de janeiro próximo.
São eles John Appletun
(professor de música
eletrônica do Dartmou-
th Colege, d e Han-
nover), Hector Tosar
(renomado compositor
uruguaio) e Joaquim
Orellana (violonista e
c o mpositor guatemal-
teco).

tros que os seus próprios
e vaidosos devaneios,
ironiza com mordaci-
dade uma realidade que
está bem perto dos nos-
sos olhos. Mas este as-
pecto até certo ponto in-
teressante esgota-se em
poucos minutos. E a par-
tir de então o que preva-
lece, invalidando e m
grande parte o texto, é
a debilidade mental de
todos os quatro persona-
gens. Uma atitude pro-fundamente infantil di-
ante da vida, que Arra-
bal cultiva como urna
premissa, resulta aqui,
na boca de quatro pes-
soas adultas, em frases
tão desesperadamente
toias que os aconteci-
mentos esvaziam-se aos
poucos de qualquer vis-
lumbre de interesse. A
burrice pode funcionar
no teatro, quando con-
frontada com uma panode fundo da inteligên-
cia; mas quando erigida
em sistema absoluto de
valores e representada
por todos os persona-
gens presentes em cena,
ele se torna mortalmen-
te aborrecida.

A partir de então, só
nos resta permanecer
ligados na simpáti-
ca vitalidade do espeta-

culo do Pessoal do Vitor,
que defende Cerimônia
por um Negro Assas- '
sinado com uma garra
digna de melhor causa.
O diretor estreante Pau-
Io Betti concebeu uma
encenação simples, po-
bre a suja. essencial-
mente baseada na ener-
gia física dos interpre-
tes, e que se revela
adequada para defender
com a possível eficiência
os escassos pontos de in-
teresse do texto. Um cli-
ma propício para este
resultado é criado pelobom cenário de Márcio
Tadeu, ao mesmo tempo
irônico e poético, e pelos
seus figurinos, com as
mesmas características.
Outro ponto de apoio de
que o diretor se valeu é
a musicalidade do quar-
teto de intérpretes, quer eage expressivamente
aos estímulos jazzisticos
que pontuam o espeta-
culo. E, em todos os
sentidos, o elenco mos-
tra amadurecimento era
relação aos trabalhos
anteriores do grupo.
Adilson Barros e Márcio
Tadeu, notadamente,
nos papéis dos dois ilus-
três canastrões, traba-
lham com um senso de
humor e uma nitidez de
intenções de dar gosto.
Eliane Giardini e Isamel
Ivo, sem as mesmas
oportunidades, dão con-
ta do recado com
adequada clareza. E no
conjunto da interpre-
tação percebe-se um ho-
mogêneo espírito de
equipe reunida há vá-
rios trabalhos. O Pes-
soai do Vitor é um dos
nossos raros grupos com
personalidade razoável-
mente definida, embora
ainda, a julgar pela sua
atual realização, sem
uma política de repertó-
rio suficientemente lú-
cida.
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atrações da noite
carioca
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LAZER É NO CAXANGÁ - Após, o trabalho árduo
desta semana, pegue a família e suba a serra: Tere-
sópolis, Lá o Hotel-Clube Caxangá recebe com as
portas abertas para seu mundo de conforto e entre-
tenimento: quadra de jogos, sauna, piscina, ar puro,etc. Res.: 222-0062 / 222-2348.

• ¦*•

fg^||DOIS MESES DE SUCESSO - Esta semana, o espetáculo

£||Í 
"Batuque and Samba Show" completa seu segundo

{mês de absoluto sucesso, tendo a frente o versátil
ÍGazolina, mais conhecido por Mr. Samba, no salão
; nobre da elegante churrascaria Roda Viv». Em cartaz
| de segunda a sábado, com Martha Allyson, Déa Porto-
ífirio e grande elenco. Av. Pasteur, 520 (2é6-6345).

+ +
"RINCÃO 77" — Musical de Expedito Faggioni apre- j
sentando uma atração diferente de terça a domingo,
no Rincão-Rio (Tiiuca). Hoie, Elza Soares e o "Baile 

|do Cuba-Libre", a época das big bands; 6a., Pery
Ribeiro Especial e So.-au da Primavera; sáb., "Baile
das Nações", o Carnaval dos Povos; dom., Cy.Manifold
Show (à noite) e Cirquinho do Rincão (meio-dia).

• •
11 FESTA DA CRIANÇA — Continua com muito sucesso a pro-
moção de Luis Mangia no Tivoli Parir, na Lagoa, já visitada por
mais de 35 mil pessoas. Distribuição de Coca-Cola, chocolate
Nesllé, Kibon, bonés, camisetas, Dinamale e V. só paga para
entrar — Cr$ 40 (crianças) e Cr$ 50 (adultos) — com direito
a usar todos os brinquedos quantas vezes quiser. Participação
da Varig, Cruzeiro do Sul e Piscina Tone. A partir das-16hs, hoje.

* *
A ESTICADA É - No Assyrius que, plenamente en-
gajado no esquema dos mais famosos night-elubs
do mundo, abre suas portas às 17h para drinques e
bate-papo. De hora em hora, shows relâmpagos com
gogo-girls dançando em aquários. Também shows
eróticos de fino-gosto. Ambiente-de luxo.

+ ¦*••*•
DESTAQUES - Ivon Cúri (Tupi, 22h, 4a„ Grande Parada) recebeu
12 pessoas vindas de Los Angeles para seu Sambão & Sinhá. ¦+¦
Participando do Congresso Mundial dè^Odontologia, em Miami,
os drs. Wilson Luz e lldefonso Guimarães, dois "experls" no
assunto. ^* A pioneira das churrascarias, a Gaúcha de laran-
jeiras, recebendo um sem número de reservas para banquetes
de fim-de-ano. ^tf No terraço do Everest Rio Hotel, surge um
dos pontos mais aconchegantes do Rio noturno: Garden Bar.
Confira. -^ Maestro Bahia, melhor tecladista da noite, atuando
no Forno & Fogão, que também oferece requintada culinária.

r *
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Tudo muito chie
Tudo muito fino
Tudo de muito

bom gosto
MOVÜIS QUE INTEGRAM,""COM 

O AVANÇO DE
SUAS ARROJADAS LINHAS,

O.MAIS AI.TO REQUINTE RÚSTICO.
"ÍC (Exotamonto

/'.3ÜA\ <'ü <l"0 VOCè quer).
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--£ PINHO DE RIGA •
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FABR|CAQÃO

PRÓPRIAFABRICA
EXPOSIÇÃO

E VENDAS,

estrada vicente de carvalh0.87-9i a
tel. 351-4200

Abortei do 2U h sábado Mi: ns 18 lis.- Estnaormincnt» fácil

Lustres
Fábrica em

"JACAREPAGUÁ"

COLONIAIS
CLÁSSICOS
MODERNOS

OfertaEspeclal
Postes Coloniais
1.40 alt. 890,00
2.10alt. 1.590,00

GEDAN
ATACADO • VAREJO

392-1830
TV Estrada do Tindlba, 1049-A

W/7

XNÚNCIOSDEi

lidja^âl
|_ . ®288-0962 . |

INGLÊS
AOS

SÁBADOS
AUDIOVISUAL

INTENSIVO
ÀS7,10,13e16h

• • • •

Y NOVAS TURMAS DE ^|
OUTUBRO - Dias:

|r^ 11, 15 e 17

Pres. Vargas. 509/16?
2225921

L. Machado. 29/317
2655632

Conde de Bonfim, 297/2.°
264-0740

Não cobramos matricula

Bis brasas RESTAURANTE-DANÇANTE

Apratinti ii 11 horas

NEW BRASA SAMBA SHOW N.° 3
o rio.j show d«' M«ir* Guimarin com CARIOS HAMILTON. Embaixador,Cr 5, Man Amaral, Corda 4 K-Samba, Micas, Carimbo, Macumba • ai Trapi-dantes Brasetes.

Rua Humaití, 110 - Res.: 246-7858 e 286-9848
Produção Las Brasas — Censura Livre
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Em apenas 4 horas voltei
a ser eu mesma.

Antigamente, eu me olhava no espelho e tinha
a impressão de.que era outra pessoa que estava ali. .

• Uma pessoa com uma imensa coleção de centímetros
em excesso espalhados por todo o corpo, esem nenhum
interesse pelas coisas boas da vida. .(

E você, com certeza, já sentiu como é terrível a gente
olhar para o próprio corpo e ver que ele nâo combina
com o nosso jeito de ser.

¦Mas isso é coisa do passado. Deixou de ser problema
para mim desde a minha primeira visita ao Esthetic Center.

Em apenas 1 mês, com uma hora por semana c
graças àT.A.T. —Técnica Térmica Acelerada, eu perdi todos
os centímetros excessivos.

. O resultado foi realmente fantástico.
Primeiro, porque eu voltei a gostar da vida como antes. *
Segundo, eu já não preciso me sujeitar aos

vestidos n? 50. Meu manequim é 42.
Terceiro, eu ganhei.um emprego muito melhor e um

novo namorado.
Tudo isso não é maravilhoso?
Telefone agora para o Esthetic Center, e sinta a sua vida

começar a mudar. .esthetic center
Orientação e Acessória f srefica

Dia certo
A chegada ao Rio do

Sr Michel Poniatowsky,
antigo Ministro do Inte-
rior do Presidente Gis-
card d'Estaing, já tem
data: 26 próximo.

O roteiro de Ponia, co-
mo a ele se referem os
franceses, compreenderá,
além do Rio, visitas a Bra-
sília, São Paulo e Manaus.

ALERTA
PLÁSTICO

raram roubados da cohcr-
(ura do Sr Maurício Bacellar,
na Avenida Atlântica, dais
quadros de Di Cavalcanti —
um óleo grande, unia mulala
na varanda, e um estudo de
mural em papelão prensado,
assinado pelo artista com tin-
ta preta.

Marchands e colecionado-
res que se cuidem.

PISTAS
PERIGOSAS

O DER, a quem cabe a
fiscalização do tráfego nos
túneis da -cidade, precisa to-
mar uma providência urgente
em relação a animais soltos
nas pistas do Santa Bárbara,
no Catumbi, e do Rebouças,
no Cosme Velho.

Nos dois locais são co-
muns as travessias de bodes,
cabras e cachorros, o que não
raro causam batidas e viti-
mas.

Ontem, três carros bate-
ram na saída do Túnel San-
ta Bárbara, quando tenta-
vam desviar de dois bodes
pretos que perseguiam Impe-
tuosos uma cabra no meio da
rua.

Cargo único
O Almirante Heleno Nu-

nes confidenciou a amigos
que quando o Congresso en-
trar em recesso, em dezem-
bro, deixará a presidência
da Arena para dedicar-se à
presidência da CBD.

Quer concentrar-se ex-
clusivamente na Copa de 78.

Há quem afirme que a de-
claração do Almirante pode
vir a sofrer, até o recesso do
Congresso, uma reviravolta
completa.

_MAIS E MENOS
Continua caindo o nume-

ro de saídas de turistas bra-
sileiros e aumentando a en-
trada de estrangeiros no Bra-
sil.

Segundo a última estatis-
tica, entre janeiro e setembro
saíram 151 mil 295 ttiristas —
menos 18% em relação aos
números de igual período um
ano antes — e entraram 264
mil 167 — ou seja, 10% a mais
que em 76.

Zozimo
Entre a Cruz e a Caldeirinha

No espaço de dois dias,
o Ministro Ney Braga gt-
rara 180 graus nos calca-
nhares obrigado a ouvir e
debater, em relação a um
mesmo tema, expectativas,
intenções e reivindicações
diametralmente opostas.

O tsma é cinema. E em
ponlo.s antagônicos estão o
Sr Jack Valentl, embalxa-
dor plenipotenciário da
indústria cinematográfica
norte-americana, que o
Ministro da Educação re-
cebeu ontem em audiência,
e um grupo de produtores,
diretores 'e atores brasllei-
ros (Tarcísio Meira, Ar-
naldo Jabor, Luís Carlos
Barreto, Zelito Vianna e
Caca Diegues, entre ou-
tros), que o Ministro rece-
be em seu gabinete hoje.

Entre ambos, Valentl e

Está, ao que tudo indi-
ca, prestes a ocorrer o pri-
meiro sério confronto de
interesses entre o cinema
brasileiro e norte-ameri-
cano.

A história da abertura
em Brasília, na terça-feira,
da Semana do Filme Ame-
ricano deixou perceber que
há alguma coisa de estra-
nho no ar. Mostrou, pelo
menos, o primeiro /escalão
do Governo, convidado,
como não podia deixar de
ser, au grand complet,
muito reticente em relação
à promoção. Não havia,
presente, um só Ministro de
Estado. Nem mesmo o pre-
sidenie da Embrafilme, Ro
berto Farias, que uma in-
disposição de última hora
prendeu no quarto de hotel.

E não è que faltassem
condições ou interesse para
um zomparecimento maci-
ço dos representantes do
mundo oficial. Afinal de
contas, exibia-se um filme
de James Bond, cujas piro-

*"* "•:->. j^^L. HÉraf" -^*aB

Jack Valenti

o grupo, o que é bom para
um não é bom para o ou-
tro. Assim, tudo o que o
grupo pleitear não agrada-
rá a Valenti e vice-versa.

Por exemplo: sabe-se
já que a principal reivin-
dicacão a ser colocada pe-
Io grupo em cima da mesa

ALGO NO AR
técnicas aventuras gozam
de grande prestigio nos re-
feridos meios, num amplo
e confortável cinema, se-
guido de uma recepção que
a tradição já mostrou ja-
mais dispensar o melhor
do melhor em matéria de
comes-e-bebes.

A atitude pegou de sur-
presa os organizadores do
festival, cuja certeza no
sucesso da promoção os ti-
nha levado a aumentar a
capacidade do cinema exi-
bidor para 750 lugares com
a colocação de 150 poltro-
nas extras. Pois nem as ca-

Ministro Ney Braga

do Ministro é a fixação em
183 dias (são agora 112) —
metade do ano — da lei
que obriga os cinemas a
exibirem filmes nacionais.
• Aos ouvidos do Sr Va-
lentl, essa pretensão soa
com a rudeza de um golpe
de borduna.

deiras originalmente dispo-
niveis foram ocupadas, não
excedendo a platéia os 500
expectadores.

• O Ministro Ney Braga
desculpou-se pela ausência
invocando seu não compa-
recimento, por motivos de
força maior, à estréia do
recente festival de cinema
brasileiro promovido na
Capital. Não tendo podido
estar presente a uma ini-
ciativa do cinema nacional,
não ficava bem ao Minis-
tro da Educação aparecer
dias depois na platéia do
007.

ACERTO DE PONTEIROS
Segundo a revista Variety, dias antes de decolar ru-

mo ao Brasil o Sr Jack Valenti esteve pessoalmente com
o Presidente Jimmy Carter acertando os ponteiros da
politica exterior da indústria cinematográfica norte-
americana.

Dessa forma, o que estiver sendo debatido e pleitea-
do pelo Sr Valenti em contatos com autoridades brasi-
leiras tem o respaldo de seu Presidente,

RODA-VIVA
O Hippopotamus carioca estará promovendo, a partir

do dia 22, a Ia. Copa Hippopotamus de Tênis, com a par-
ticipação de 60 jovens tenistas, entre rapazes e moças, e
coordenação por Jucá Colagrossi e Antenor Mayrink Vei-
ga. Os jogos serão realizados em diversas quadras, jo-
gando-se as finais no miniestádio de Collin Fox, em Ja-
carepaguá.

José Hugo Celidônio está preparando a edição, pela
revista Vogue, de um guia gastronômico de restaurantes
e bares com estrelas, notas e cotações.

Lúcio Schiller recebendo dezenas e dezenas de cartas
de propostas de casamento. Sua seleção cuidadosa e me-
ticulosa está exigindo full-time..,

O Tribunal de Contas realiza hoje sessão especial às
14 horas para homenagear Monsenhor Olímpio de Mello,
recém-falecido, que foi Prefeito do antigo Distrito Fede-
ral e fundador e presidente de seti Tribunal de Contas.

O escultor Agostinelli não fez por menos. Na noite da
inauguração de sua exposição na galeria B-75-Concorde
teve reservadas nada menos de 16 das 21 peças expostas.
Entre os que reservaram, Carmém Mayrink Veiga e Ro-
berto Andrade.

A Reynolds está com um novo cigarro na praça: o
Premier.

Previsão
triste

Quem for previdente que
se cuide, preparando desde já
seus estoques de cbampã pa-
ra as festas de fim de ano.

Há ameaças de falha na
distribuição do produto, de-
corrente da falta de matéria-
prima para a fabricação de
garrafas na França.

Como o champã autêntico
não vai dar para todo num-
do, os produtores franceses
darão preferências às enco-
mendas recebidas dos Estados
Unidos, os maiores comprado-
res estrangeiros.

? * *
Dezembro vai ser segura-

mente o mês do festival na-
cional do champã falsificado.

Agenda
prudente

Por falta de antecedência
não se pode dizer que Raquel
Welch, Marcello Mastroianni e
Ursula Andress — as três pre-senças internacionais já con-
firmadas pela Rlotur para o
carnaval de 78 — ficarão sem
ter o que fazer no Rio.

A agenda dos três já está
pronta: chegam dia 6, seguem
para o Hotel Intercontinental,
onde se prepararão para uma
maratona de bailes, entre eles
o do Méridien, Monte Líbano,
Piraquê e Canecão, mais os des-
files de fantasia e das escolas
de samba, mais uma ida a Foz
do Iguaçu, mais um passeio pe-Ia Baía de Guanabara a bordo
da lancha Vida Mansa e mais
uma -viagem relâmpago porSalvador, Manaus e Brasília.

• Na hora, como sempre acon-'tece, acaba não acontecendo
nada disso.

Basquetomania
• A moda descontraída, que
combina jeans, t-shirts, etc,
tem um novo must: os sapatos
de basquete, que invadiram
as vitrinas e ruas parisienses.
A origem do boom está nos
Estados Unidos e nos pés de
alguns nomes famosos, como
Andy Warhol c Woody Allcn,
que não dispensam os sapatos
de basquete em qualquer
ocasião, inclusive combinados
com smoking.

Adotados imediatamente por
alguns dos principais estilistas
c sapateiros de Paris, como
Claude Montana e Elisabeth de
Senneville; os baskete começaram
a ganhar versões mais
sofisticadas, usadas, também lá,
por estrelas do show-business.
Jane Birkin e Johnny Hàlliday,
para citar dois, acumulam nos
respectivos guarda-roupas,
coleções de pares brancos com
detalhes dourados, listrados de
vermelho, pretos para ocasiões
mais formais, etc.

Agora, é sentar e esperar
a moda alcançar o Rio como,
ao que tudo indica, em breve
acontecerá. Sempre aconteceu.

Reabilitação
Búzios promete reassumir

no próximo verão o lugar que
sempre ocupou nas preferen-
cias do bcautiful people cario-
ca e paulista.

O Registro de Imóveis de
Cabo Frio registrou um movi-
mento recorde nos últimos seis
meses em relação a transações
imobiliárias realizadas em Bú-
zios, o que leva a crer que com
o aparecimento de novas caras
o vilarejo volte a ganhar movi-
mentação.

Os mais novos proprietários
em Búzios — uma casa no Vil-
lage — são o Consul-Geral da
Itália e a' Sra Tommaso Troise.

Zózimo Barrozo do Amaral

PORTUGUÊS/TÉCNICA DE REDAÇÃO
Início 24/10 das 15 ès 17 e das 19 às 21

Curso Guimarães Rosa, Av. 13 de Maio, 13/611
Inf. 12 às 20.

COPACABANA
<J? 275-99%

Praça Deméirio
Ribeiro, 17- 12?

(Barata Ribeiro esq.
de Princesa Isabel)

LEBLON
2? 274-1895

Av. Alaulfo
del>ai»a. 1079

snla 505

MEIER
<2F 249-4744

K. DiasdaCm?,
I4.1-ainj.405

TIJUCA
234-7118
234-5829

Praça Saéns Pena.
. 45->ala II0S

sr

Para homens e mulheres - Aberto das 8 âs 20 horas.

wwGRADIL"
Alumínio anodizado PrOteçãO ideal

para seu filho.

^ 289-1941A 350-0449

ilH||!l 1
UYANTWO ¦MIADO

§0 

TEMPO
É DE ECONOMIA• 

Seja mais
;. inteligente comprando na

iffiyOufta fiiu. >
Rua Vise. de Pirajá, 444
Lj. 107-Tel:287-6997

Rnjaíam

252-6464
0 MELHOR ATENDIMÜtTO.

Curso de História
da Arte

Quartas de 14 às 16h
Matrículas abertas

CEE-CENTRO DE ESTUDOS
ESPECIAIS

Francisco Sá, 51 Gr. 23
257-4061 (P

RAPHAEL PACI
0 moderno e o clássico em Iluminação

FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Orçamento a domicilio sem compromisso

R. Barata Ribeiro, 752-A Tel. 237-9461 Copacabana
(Estacionamento à R. Bolívar) ABERTA ATE'20 HS.
DESPACHAMOS RA'PID0 P/QUALQUER PARTE DO PAÍS.
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O Shopping Center da Gávea

tem um presente para seu filho:
a Festa da Criança.

Vai ser sensacional. Um verdadeiro show.
Palhaços, malabaristas, mágicos, e músicos vão

estar 3 dias inteiros nas galerias refrigeradas do
Shopping Center da Gávea. Falando e se

apresentando para as crianças.
Leve seu filho.

Você vai ganhar a alegria de um sorriso infantil.

Festa da Criança.
Hoje no

^ 
SHOPPING
CENTER
DA G4l/.Er\

Rua Marquês de São Vicente, 52
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Câmara Debrie a
manivela, nsada por

Adalberto Kemmeny e
Rodolfo Lustig em

São Paulo — Sinfonia
de uma Metrópole, 1929
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DD CINEMA
EM BUSCA
DE CASA
PRÓPRIA

Míriam Alencar

Um dia, há muitos anos,
Jurandyr Noronha estava exa-
minando uma série de latas de
filmes, velhas e enferrujadas,
no laboratório do cineasta Ale-
xandre Wulfes. De repente, te-
ve um sobressalto: estava dian-
te de um filme do 14 Bis, de
Santos Dumont, em pleno vôo.
Ninguém sabia da existência
desse filme. Foi dessa forma que
Jurandyr iniciou suas pesquisas
no campo do cinema. Com o
tempo, recolheu uma quantida-
de suficiente para organizar um
museu, que só saiu depois de
muita dificuldade. Não por pro-
blemas de dinheiro, já que o
material era doado, mas por
problema de espaço físico. Ins-
talado precariamente na Em-
brafilme, numa sala entulhada
onde funcionava o antigo INC,
na Praça da República, o Mu-
seu do Cinema precisa urgente-
mente de uma sede e espaço su-
ficiente para que possa ser

aberto e mostrado ao público.
Através de um acordo assinado
entre a Embrafihne e a Funar-
te, durante dois anos, será mos-
tràdó ao público um acervo de
quase 100 peças, entre câmaras,
copiadoras, projetores, cartazes,
revistas e fotos, de valor incal-
culável. Para isso. a Funarte já
já está preparando uma galerh»
no andar térreo de sua sede, na
Rua Araújo Porto Alegre. En-
quanto isso, Jurandyr Noronha
continua o trabalho de pesqui-
sa, esperando doações de quais-
quer interessados em contribuir
para um significativo trabalho
cultural. O Museu, agora, am-
parado pela Embrafilmc, espera
um local definitivo e condigno
para sua instalação. Quanto a
isso, tem mais sorte que o cine-
ma íris, ameaçado de demoli-
ção. Ninguém se lembra de pre-
servá-lo. Por que não transfor-
má-lo em museu do cinema.

Em primeiro
plano, projetor
Luce, com o
obturador
na frente da
lente; em
segundo plano,
um projetor
Óptico, de
35mm, a
manivela,
ttsaão pelos
projecionistas
ambulantes.
Ambos da
primeira
década do
século
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l/m aspecto do. Museu, como está agora

Nesta foto histórica, a atriz Lia Tora, ladeada porAdhemar Gonzaga (D) e seu marido, Júlio
de Moraes, com o símbolo da companhia que fundou nos
Estados Unidos, para produção de seu
Alma Camponesa, dirigido poi- Júlio

Idéia de organizar

A 

um museu de cine-
ma é antiga. Ju-
randir Noronha, 61
anos, com 40 de
cinema, por sua
própria conta,
guardava em casa
tudo que desperta-
va sua atenção e

que sabia precioso, fosse um cartaz ou
um documento, até mesmo um sim-
pies recibo de empréstimo e compra
de material. Pedir aos amigos tornou-
se um hábito, quase sempre atendido.
A partir dos documentos, surgiu a
oportunidade conseguir equipamentos
de filmagens, o que foi feito através
de doações.

— Acho da maior Importância a
criação de um museu que através de
seus objetos conte a história do nosso
cinema e sua evolução técnica. De tu-
do o que existe hoje no museu, nada
foi comprado. E nós temos algumas
raridades, como por exemplo uma len-
te Transfokator, antecessora da Zoom,
fabricada em 1939 pela firma alemã
Astra. Ela fez apenas dois modelos
para experiência. Um foi entregue à
Marinha da Alemanha e a outra foi
enviada a dois jovens cinegrafistas
que estavam realizando um documen-
tário sobre a Cordilheira dos Andes,
Francisco e Edgar Eichorn. Com a se-
gunda Guerra, não se-sabe o destino
que teve o exemplar entregue à Mari-
nha daquele país. A outra veio para o
Brasil e. recentemente, os irmãos Ei-
chora a doaram ao Museu do Cinema.

Essa Transfokator foi a primeira
a fazer uma cena com aproximação
ótica no Brasil, num documentário
realizado na Amazônia. Posteriormen-
te, foi usada num filme de ficção,
Jardim do Pecado, dirigido por Edgar
Eichorn, em 1940.

Jurandir Noronha, num determi-
nado momento, não tinha mais espaço
em casa para guardar todo o material
que conseguia. Começou a guardá-lo
na sua sala de trabalho no antigo
INC, hoje Embrafilme, na Praça da
República. Pesquisador do cinema,
além de realizador, começou a lutar
para ampliar o espaço e o acervo. Foi
em 15 de janeiro de 1971 que o então
presidente do INC assinou um ato
criando o Museu do Cinema e a ele
destinando uma sala. Hoje, esta sala
ficou pequena. Para se andar dentro
dela, é necessário cuidado para não
tropeçar em câmaras, copiadoras,
projetores, cartazes, sem contar as pt-
lhas de fotos e cartazes que despertam
a curiosidade pela importância e his-
tória que revelam. A conquista de um
local amplo será a salvação do Mu-
seu. A Funarte prepara duas salas,
que contarão com programação vi-
suai de forma a que cada objeto fique
em destaque, cercado de todos os cui-
dados necessários. O público poderá
acompanhar a evolução do cinema
brasileiro e internacional, pois cada
objeto tem sua história.

— É difícil dizer o que é mais im-
portanto. Tudo é importante — diz
Jurandir Noronha — mas podemos
fazer uma rápida amostragem de ai-
gumas dessas peças para que se sinta
o que será o Museu do Cinema, que já

existe, embora de forma precária, e
certamente será objeto de estudiosos
do assunto, bem como dos alunos dos
cursos de cinema.

Além da curiosidade, a beleza:
uma'Lanterna Mágica, alemã, do sé-
culo passado, com 13 chapas coloridas
mostra os mais variados e belos de-
senhos. Foi um dos engenhos que an-
teceu os projetores modernos e, de
forma geral, era constituída por uma
caixa iluminada que projetava íigu-
ras transparentes. Inúmeros apare-
lhos também poderão ser vistos no
Museu do Cinema.

Uma câmara Pathé de fins do
século passado, contemporânea dos
primeiros anos do cinema; câmara
Ernemann, da primeira década deste
século, Noronha diz que "foi usando
uma dessas Ernemann que Edson Cha-
gas, um dos nomes mais importantes
do Ciclo de Recife, acabou transfor-
mando-a também em copiadora. Ele
colocou uma peça por onde entrava
o negativo impresso e fez um corte
de forma a passarem juntos frente a
lente o negativo impresso e o positivovirgem. O negativo Impresso ia caindo
numa cesta colocada embaixo da ca-
mara. Dessa forma, Edson Chagas

tentava superar a deficiência de equi-
pamento, na década de 20".

Câmara Debrie, modelo L, da últi-
ma geração das câmaras à manivela
(1928/29). As Debrie, L ou JK, tiveram
grande utilização no fim do cinema
mudo. O exemplar do Museu do Cine,-
ma foi usado, junto com uma Kinamo
(câmara de mão) no filme São Paulo-
Sinfonia de uma Metrópole, 1929). O
MC possui também duas Kinamo.

— Nós temos ainda um Blimp,
feito no Brasil e usado nas filmagens
de Eterna Esperança, em 1940. É curió-
so que as suas medidas internas mos-
tram as medidas exatas para o encai-
xe de uma Debrie. Sabemos que foram
as Debrie e também as Prevost que,com um motor adaptado, rodaram os
primeiros filmes falados brasileiros.
Isso pode ser constatado em fotogra-
fias das filmagens de Acabaram-se os
Otários, de Luiz de Barros (1929).
Igualmente importante é a câmara
Super-Parvo (fabricação Debrie), da
década de 30, primeiro modelo fabri-
cado no mundo já com o Blimp adap-
tado ao seu corpo, para o cinema fa-
lado.

O Museu do Cinema vai mostrar
também uma mesa de montagem à
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manivela, década de 20, conhecida co-
mo Olho-de-Bol, antecessora das
atuais movlolas; projetor Óptica à
manivela e com caixa transportável,
usado pelos projecionistas ambulan-
tes no princípio do século, entre eles,
João Carrlço, que foi um dos mais
conhecidos; projetores Fathé-Baby e
uma coleção de 133 películas de nove
e meio milímetros; discos Vitaphone
do inicio do cinema falado, "são 31
discos doados por alguém que prefe-riu ficar no anonimato; eles apresen-
tam faixas de westerns americanos e
filmes de Walt Disney do período 28/
29";. microfone Arte-Reeves original
para o cinema, também dos primeiros
tempos do cinema falado; um copia-
dor Arrl de 16 mm.

"Quando a Arri iniciou o seu mu-
seu, em Berlim, já não tinha um
exemplar desse copiador. Nós, então,
enviamos fotos do nosso exemplar pa-
ra constar em seu museu".

No Museu, estão atualmente cerca
de 68 peças. Entre elas, cartazes de
filmes como Tesouro Perdido, de Hum-
berto Mauro; Inconfidência Mineira,
no qual Carmem Santos foi atriz, pro-
dutora e diretora, e Rodolfo Mayer
como Tiradentes; roteiros como o de
O Caçador de Esmeraldas, de Capei-
laro e todo anotado por ele (1929);
cartas de José Medina, Carmem San-
tos, Edgar Brasil; o programa do mais
antigo cinema de Portugal, o Teatro
Diogo Bernardos, anunciando, em
1936, King Kong; coleção da revista
O Fan; coleção de programas de ei-
nemas do principio do século; e mui-
tas outras câmaras, refletores, teares
de madeira para revelação manual,
além de dezenas de fotografias de
época.

Foram muitos os amigos que co-
laboraram na formação do Museu de
Cinema. Entre os que atenderam aos
pedidos de doação de material, Juran-
dyr Noronha cita José Cavalcanti de
Siqueira Rodrigues, um dos fundado-
res da Líder Cinematográfica; Fran-
cisco e Edgar Eichorn, Murilo Seabra,
Fernando Stamato, a família Segreto,
Ed Keffel; Primo Carbonari, Durval
Lobo, Cleto Mergulhão, Otávio de Fa-
ria, Sanin Cherques, Pedro Torre, Ju-
lio Heilbron, Berenice Santos.

— S Importante que se diga que,
além de todo esse material, parte do
Museu do Cinema, há duas ou três ve-
zes mais do que isso espalhadas em
vários locais e já com promessa de
doação, como por exemplo uma mo-
viola original fabricada pela Moviola
Company (que depois deu nome às
mesas de montagem), e um projetor
de 28 mm que está em Botucatu. Mas
esse material só será integrado ao
Museu quando ele estiver definitiva-
mente instalado e com condições ade-
quadas para isso. Como esse ponto
já está praticamente resolvido, conto
com a boa vontade de todos aqueles
que possuem material cinematográfi-
co em casa, e que não têm como cui-
dar, ou mesmo os que guardam por
simples curiosidade, para que se lem-
brem do Museu, ajudando-o a se
transformar num dos melhores do
gênero.
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— O
84.» salão
Internado-
nal de Blcl-

dota e da Motoclcle-
ta, queocupará até o>
dia 16 os 23 mil me-
tros quadrados do
Pavilhão do Versail-
los, mostra que a ten-
dência do mercado na
Europa, sobretudo na
França, está mais pa-
ra os veículos de pou-
cas cillndradas, de
fácil manutenção •
custo reduzido, favo-
ritos como meio Ideal
de transporte dentro
da cidade.

O salão desta vez
está fora do seu qua-
dro habitual, que é o
da exposição de automóveis, não
realizada este ano. Conta com
a participação de mais de 20
paises e 350 marcas. Nos salões
vizinhos, estão as exposições de
Equipamento e de Manutenção
dos Automóveis de Ocasião (de
segunda mão). Desde 1973, com
a crise do petróleo, o argumento
definitivo para utilização de um
veiculo é sua medida de econo-
mia.

Mas a corrida atrás de maior
potência prossegue e traz como
resultado as máquinas destina-
das a vedetes do salão entre elas
a motocicleta Yamaha XS
1100, a maior de todas, com 1102
om3, a mais possante, com 95
H.P. e a mais rápida, podendo
fazer _té 220km/h. O modelo
tem motor em preto-mate, qua-
tro cilindros, três freios a disco,
tudo para virar a cabeça dos
motoqueiros. Outra, das mais
procuradas, é a Kawasaki 1000
Z 1 R. com seus 1000 cm3 e 90
H.P., decorada em estilo futu-
rista, com acrílico e visor aero-
dinâmico. \

Os japoneses continuam os
donos incontestáveis do merca-
do. São responsáveis por 90% do
total vendido na França este
ano. A liderança é da Yamaha,
seguida da Honda, Suzuki e Ka-
wasaki. O movimento de vendas
cresceu 10,3% em relação ao de
1976. Neste ano, está à disposl-
ção do público e dos clientes em
potencial uma pista de provas
contígua ao pavilhão e cuidado-
samente supervisionada por mo-
nitores dos fabricantes.

A Câmara do Sindicato Na-
cional da Bicicleta e da Motoci-
cleta divulgou um relatório so-
bre a indústria francesa no ano
passado e chegou à conclusão de
que foram fabricados 3 milhões
de veículos, para 18 milhões e
750 mil consumidores. A Fran-
ça é o maior produtor no Mer-
cado Comum Europeu, embora
a tendência para a regressão,
manifesta em 1975, tenha conti-
nuado no ano passado. As cau-
sas, segundo o relatório, perma-
necem as mesmas: crise econô-
mica mundial e as medidas pro-
tecionistas de alguns paises. No
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64.° SAIÃO INTERNACIONAL
DA BICICLETA E DA MOTOCICLETA

FRANCESES ACHAM
BOM NEGÓCIO

POUCA C1LINDRADA
Heloísa Castello Branco

ano passado, a tendência doml-
nante foi a estabilidade do mer-
cado interno francês, com uma
baixa sensivel das exportações.
As vendas de motocicletas não
registraram progressos notáveis.

A Indústria francesa, nos
primeiros meses de 1977, regls-
trou uma alta generalizada nas
vendas de bicicletas e motocicle-
tas, mas a expectativa atual é
de que o fenômeno não se repe-
tira. Os franceses, no entanto,
estão otimistas, pois confiam em
que uma ligação mais estreita
com os poderes públicos perml-
tira uma promoção em larga-es-
cala e um aumento do consu-
mo de um veículo adaptável aos
tempos de crise energética.

O relatório examina a situa-
ção do mercado de bicicletas em
vários paises e sobre o Brasil diz
o seguinte: "E" um mercado em
expansão, com uma produção de
80 mil unidades em 1973, 1 ml-
lhão 200 «mil em 1974, e uma es-
tlmativa de 2 milhões de unida-
des em 1975." Os principais cll-
entes são Bolívia, Paraguai, Es-
tados Unidos, Equador e Peru.
As Importações são baixas (o
produto é taxado em 250% se
quer entrar no país). A produ-
ção interna satisfaz as necessl-
dades do mercado."

Diz ainda o relatório que a
produção atual de bicicletas é
gírantida por três empresas:
Monark, Caloi e Galla. Acres-
centem-se as bicicletas Peugeot
que, associadas à Alterosa In-
dústria Mecânica, deverão ser
fabricadas numa escala de 20
mil unidades por ano.

O mercado de motocicletas,
segundo o relatório, não é aten-
dido pela indústria local, consi-
derada fraca. Três empresas, a
BRS Motos S. A., a Companhia
Industrial Pasco e Alpina do
Brasil S.A. produziram em 1973
7 mil unidades. Por este motivo,
dizem os franceses, o Brasil é
importador. Em 1973, aproxima-
damente 19 mil'motocicletas fo-
ram importadas do Japão, e no
ano seguinte, 26 mil. A Yamaha
e a Honda têm fábricas instala-
das no pais, por causa das taxas
alfandegárias.
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Vista geral da exposição, com as novidades da Motobecane, Peugeot, Suzuki,
Puch, entre outras marcas mundialmente respeitadas

COMONOR
UM PROJETO

PARA ACELERAR OS
PAULISTAS

(ÔNIBUS
E PASSAGEIROS)

SAO 

Paulo — O projeto
Comonor — Comboio de
ônibus Ordenado — vai
acelerar ainda mais a já

agitada vida paulista. Trata-se
de um novo sistema para au-
mentar a velocidade média dos
ônibus e facilitar o acesso dos
passageiros, diminuindo o tem-
po do percurso. Está em f asp de
experimentação •»•'"- \n-

Segundo os engenheiros, do
DSV, o projeto Comonor dimi-
nui em mais de 50% o tempo de
embarque de passageiros nos
ônibus. No sistema tradicional,
apenas dois ônibus de cada vez
podem parar no ponto. Os tem-
pos de espera para a partida dos
seis ônibus é a soma dos tempos
de cada par, enquanto que no
projeto Comonor o tempo de es-
pera é o mesmo do ônibus que
demorar anais tempo colhendo
passageiros, no exemplo, 30 se-
gundos.
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..Deram no pára-brisa um dis-
co de plástico com a identifica-
ção por letras e cores: A — ver-
de; B — amarelo; C — azul. De-
pois que partiram do terminal
na Praça das Bandeiras, entra-
ram na Avenida 9 de Julho, on-
de, no primeiro quarteirão, se-
guiram para uma das três pis-
tas identificadas com os mes-
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mos códigos e aguardaram os
sinais luminosos, comandados
por engenheiros do DSV, que or-
ganizam a saída dos comboios, de
até seis ônibus, por ordem alfa-
bética. Eles seguiram pela pista
exclusiva de 4,5 km até os' pon-
tos de parada, nos quais exis-
tem faixas para cada código.

"Nos outros paises", explica
um dos criadores do projeto, en-
genheiro Pedro Szas, "o controle
é feito atraivés de computadores
que Identificam cada ônibus e
avisam ao passageiro por um si-
nal luminoso a chegada dos co-
letivos. Aqui não temos equipa-
mentos suficiente para fazer uma
operação destas. Então decidi-
mos que, ao invés de ordenar o
povo, ordenaríamos os ônibus.
Tínhamos algumas opções: re- .
distribuir algumas linhas em ou-
trás avenidas, aumentar as fai-
xas exclusivas, com prejuízo de
fluxo dos automóveis, ou escalo-
nar as saídas. Por falta de es-
paço e de outros corredores para
onde mudar as linhas, adotamos
a última opção."

Uma das vantagens do sis-
tema, segundo Pedro Szas, é o
acesso de um número maior de
passageiros aos ônibus ao mes-
mo tempo. "Como estava antes,
somente dois ônibus podiam re-
colher passageiros simultânea-
mente. Agora, até seis ônibus
podem fazer a operação de uma
só vez. Isto diminui em pelo me-
no menos 50% o tempo dos co-
letivos nos pontos." Se o sistema
for cumprido à risca, os ônibus
poderão diminuir o tempo do
percurso de 4,5 km de 20 para 12
minutos nos piques de transito.
No sistema Comonor, os ônibus
não podem fazer ultrapassagem,
e se um sinal luminoso inter-
romper um deles no meio, o nú-
mero de comboios também au-
menta, atrasando os que vêm em
seguida.

No local onde foi instalado,
no Início do mês, houve alguma
confusão dos pedestres, que pen-
savam que os sinais luminosos
serviam para controlar todo o
transito. Houve risco de atrope-
lamento. A falta de sinalização
nas pistas dos ônibus fez com
que os automóveis ocupassem
pistas erradas, causando princi-
pios de congestionamento. O di-
retor do DSV disse que esses pro-
blemas são passageiros e Infor-
mou que tanto a sinalização co-
mo um gradil para impedir a
travessia serão instalados breve-
mente.

Carlos
Drumm.ond
de Andrade

MATINÊ
INFANTIL,

(BOITEMPO - III) .

REJEIÇÃO

Não sei o que tem meu primo
que não me olha de frente.
Se passo por sua porta,
é como se não me visse:
parece que está na Espanha
è eu, velhamente, em Minas.
Até me virando a cara,
a cara é de zombaria.
Se ele pensa que é mais forte
e que pode me bater,
diga logo, vamos ver.
A gente briga no beco,
longe dos pais e dos tios,
mas briga de resolver
esta implicância calada.
Qual dos dois, mais importante:
o ramo dele, o meu ramo?
O pai mais rico, quem tem?
Qual o mais inteligente,
eu ou ele, lá na escola?
Namorada mais jeitosa
é a minha ou é a dele?
Tudo isso decidiremos
a pescoção, calçapé,
um dia desses, na certa.
Sem motivo, sem aviso,
meu primo declara guerra,
essa guerrinha escondida,
de mim, mais ninguém, sabida.
Pode então uma família
ser assim tão complicada
que nós dois nos detestamos
por sermos do mesmo sangue?
Nossas paredes internas
são forradas de aversão?
Será- que o que eu penso dele
ele é que pensa de mim
e me olha atravessado
porque vê na minha cara
o vinco de zombaria,
e um sentimento de força,
vontade de bater nele?
Meu Deus, serei o meu primo,
e a mesma coisa sentimos
como se a sentisse o outro?

PRIVILÉGIO

Chicote
de cabo de prata
lavrada
chicote
de status
não fica entre os outros
de couro e madeira
plebeus.

É guardado à parte
zelado ao jeito
dos bens de família.

Não desce no flanco
de qualquer animal.
Reserva-se todo
para ms? exclusivo
de mulher fazendeira.

O fino cavalo branco
recebe orgulhoso
e empinado agradece
a chicotada argêntea
de mão feminina.

ENLEIO

Que é que vou dizer a você?
Não estudei ainda o código
de amor.

Inventar, não posso.
Falar, não sei.
Balbuciar, não ouso. ,

Fico de olhos baixos
espiando, no chão, a formiga.

Você sentada na cadeira de palhinha.
Se você ficasse aí nessa cadeira
perfeitamente imóvel, como está,
uns quinze anos (só isso)
então eu diria:
Eu te amo.

Por enquanto sou apenas o menino
diante da mulher que não percebe

nada.

Será que você não entende, será que
você é burra?
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Cinema
ESTRÉIA

AJURICABA, O REBELDE DA AMAZÔNIA (Brasileiro), de
Oswaldo Caldeira. Com Rinaldo Genes, Paulo Vilaça, Nildo
Parente, Emmanuel Cavalcanti, Amlr Haddad, Fregolente •
Sura Berdltchevskl. Novo Pax (Rua Visconde de Pirajá,
351 - 287-1935), Lido-2 (Praia do Flamengo, 72 — ... .
245-8904), Art-Copacabana (Av. Copacabana, 759 — . . .
235-4805), Art-Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 406 - ... .
288-6898): 14h40m, 16h30m, 18h20m, 20hl0m, 22h. (10
anos). Ajuricaba, índio manaú, lidera a confederação in-
digeria que se opõe aos colonizadores, portugueses na
Amazônia, no século XVIII, levando-os a pedir reforços
a Lisboa. Produção sobre um personagem esquecido pelos
compêndios escolares, filmada na floresta amazônica.
•^(¦^•kM A ação começa no século 18 com os por-
lugueses, no Amazonas, em luta com os índios manaús,
chefiados por um guerreiro qua ie transformava em pis-
saro, em cobra, em peixe ou em folha de árvore para
melhor enfrentar o Inimigo. A ação vem até o tempo
presente, com o herói, na Manaus de hoie, na Zona
Franca, de novo transformado em mil coisas, para melhor
enfrentar o Inimigo. (J.C.A.)

NO OESTE MUITO LOUCO (The Great Scoul anil Calhou»
Thursday), de Don Taylor. Com Oliver Reed, Lee Marvin,
Robert Culp, Elizabeth Ashley e Strother Martin. Império
(Praça Floriano, 19 - 224-5276), leblon-2 (Av. Ataulfo de
Paiva, 391 — 227-7805), Carioca (Rua Conde de Bonfim,
338 - 228-8178)1 13h40m, 15h45m, 17h50m, 19h55m, 22h.
Copacabana (Av. Copacabana, 801 — 255-0953): a partir
das 15h45m. (16 anos). Western cômico, procurando gozar
as antigas tradições de bom-mocísmo • vilania dos persona-
gens do gênero. Produção americana. .

•ic^C Apesar de um elenco competente e de algumas boas
piadas, a história é rotineira e inconsistente, muito longa
da loucura exarcerbada de Bamé do Oeste e Cal Bailou.
(R.M.).

AS AEROMOÇAS TRAVESSAS (Naughly Slewardesses), de
Al Adamson. Com Starring Livingston, Connie Hollman,
Richard Smedley e Donna Desmond. Plaza (Rua do Passeio,
78 - 222-1709): de 2a. a sábado, is lOh, 12h, 14h, lóh,
18H, 20h, 22h. Domingo, a partir das 14h. Tijuca-Palace

(Rua Conde de Bonfim, (214 — 228-4610): 14h, lóh, IBh,
20h, 22h. Rosário (Rua Lepoldina Rego, 52 — 230-1889):
de 2a. a óa., às 17h, 19h, 21 h. Sábado e domingo, a par-
tir das 15h. Astor (Rua Ministro Edgar Romero, 236): 15h,
17h, I9h, 21h. (18 anos). Quatro aeromoças têm amantes
nas cidades onde fazem escala. Tudo corre sem impre-
vistos até o dia em que os amantes resolvem pernoitar
em outras cidades, perturbando o esquema das quatro.
Produção americana.
-K Rigorosamente nulo. (M.R.F.)

INOCÊNCIA ULTRAJADA (Born Innocent), de Donald Wrye.
Com Linda Blair, Joanna Miles, Kim Hunter, Richard Jae-
kel e Allyn Ann McLerie. Vitória (Rua Senador Dantas, 45
— 242-9020), Ópera-1 (Praia de Botafogo, 340 - 246-7705),
Roxy (Av. Copacabana, 945 — 236-6245): 14h, lóh, 18h,
20h, 22h. América (Rua Conde de Bonfim, 334 - 246-7218):
a partir das lóh (16 anos). Menina presa sob acusação de
vadiagem e repudiada pelos pais vai para um reformato-
rio. Uma professora procura ajudá-la a evitar as piores
conseqüências do convívio com lovens pervertidas. Pró-
dução americana.
-*)C Essa história da menina abandonada pêlos país, reco-
Ihida a um reformatório para iovens delinqüentes e vio-
lentada pelas colegas de presídio é só um pretexto para
uma retomada do tipo criado por Linda Blair em O Exor-
cista; a menina Ingênua acossada pelo diabo. (J.C.A.)

KUNG FU DESAFIA O DRAGÃO (The End of lhe Black),
de Tu Chong Shun. Com Kim Su Yuh e Tchen Lei Wei.
Art-Méier (Rua S. Rabelo, 20 - 249-4544), Art-Madureira
(Shopping-Center de Madureira): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h.
(18 anos). Produção chinesa de Hong-Kong.

CONTINUAÇÕES
DERSU UZALA (Dersu Uzala), de Akira Kurosawa. Com Youli
Solomine e Maxime Mounzouk. Cinema-1 (Avenida Prado
Júnior, 286 — 275-4546), Studio-Paissandu (Rua Senador
Vergueiro, 35 — 265-4653), Cinema-3 (Rua Conde de, Bon-
fim, 229): 14h, 16h40m, 19h20m, 22h. (Livre). Baseado no
livro de Vladimir Klavdievtch Arseniev e ganhador do
Oscar de melhor filme estrangeiro de 1976. O filme, com
fotografia de Takao Salto (o mesmo fotógrafo de Dodes-
kaden), conta a história de um explorador e um guia em
missão de reconhecimento na Rússia do início do século,
mostrando o confronto entre a comunhão com a natureza
(Dersu, o caçador) e a civilização (Arseniev, o cartografo).
-K-KlfcTÍffc Mais do que o poema de exaltação a um uni-
verso ainda quase intocado pelos ecocidas, esse filme, pra-
ticamente sem precedentes, é um grande lamento em torno
de um elo perdido, aquele que integrava o homem com a
natureza. Dersu Uzala tem a marca de Kurosawa na fixa-
ção do comportamento humano mas, sobretudo, a capaci-
dada do cineasta para transmitir experiências — a sua e a
do escritor-explorador Arseniev. (E.A.)

O ENIGMA DE KASPAR HAUSER (Joder Fur Sich Und Gott
Gegen Alie), de Warner Herzog. Com Bruno S., Brigitte Mi-
ra, Willy Semmelrogge e Jenry Van Lyck. Leblon-1 (Av.
Ataulfo de Paiva, 391 - 227-7805): 13h30m, 15h40m,
17h50m, 20h, 22hl0m (10 anos). Sétimo longa-metragem
de Herzog e o primeiro a ser exibido comercialmente no
Brasil. Baseado num fato verídico ocorrido no inicio do
século passado e que originou uma série de livros sobre
um estranho personagem.
•^t"K*(VlHf O ponto de partida é um fato real, a história
de Kaspar Hauser, que apareceu num domingo de maio de
1928 na Grande Praça de Nuremberg, imóvel, muito sujo,
com uma carta na mão esquerda. Não sabia falar, balbu-
clava com dificuldade algumas palavras, não sabia cami-
nhar, não sabia ler nem escrever e só comia pão. Herzog
usa o processo de educação e de adaptação de Kaspar à
vida na cidade como um meio de criticar a sociedade atual,
"porque nada mudou entre nós. Kaspar ho|e seria interna-
do numa clínica psiquiátrica • perseguido por curiosos e
pela imprensa sensacionalista". Uma só coisa a lamentar
nessa primeira apresentação comercial de um filme de Her-
zog entre nós: a cópia está dublada em francês. (J.C.A.)

. ADIVINHE QUEM VEM PARA ROUBAR (Fun With Dick and
Jane), de Ted Kotcheff. Com Jane Fonda, George Segai,
Ed McMahon, Mank Garcia • Sean Frye. Pathé (Praça Fio-
riano, 45 — 224-6720): de 2a. a 6a.,. is 12h, 14h, lóh,
18h, 20h, 22h. Sábado • domingo, a partir das 14h. Bruni-
Copacabana (Rua Barata Ribeiro, 502 — 255-2908), Bruni-
Tiiuca (Rua Conde de Bonfim, 379 — 268-2325), Roma-
Bruni (Rua Visconde de Pirajá, 371 — 287-9994): 14h, lóh,
18h, 20h, 22h (18 anos). Um técnico dt astronáutica perde o

emprego e, em companhia da mulher, aplica seus conhe-
cimentos para manter o orçamento doméstico à custa de
pequenos golpes. Produção americana,
-JXTkffl Espetáculo divertido, bem-humorado. Se um la-
drão for Imaginoso, pode ganhar a presidência de uma
grande corporação. Diz um personagem imigrante que
Rockefaller • Dupont, milionários, chegaram aonde estão
exatamente porque não foram fanáticos por regras e por
isso os Estados Unidos são um grande país, (R.M.)

CASA DI BONECAS (A Doll'a Houie), de Joseph Losey.
Com Jane Fonda, Edward Fox, Trevor Howard, Delphlne
Seyrlg e David Warner. Coral (Praia de Botafogo, 316 —
246-7218): 13h40m, 15h45m, 17h50m, 19h55m, 22h (14
anos). Versão da peça de Ibsen. A história se passa em
1875, numa pequena cidade norueguesa e aborda o dra-
ma da mulher ungida à posição de objeto doméstico. Pro-
dução inglesa, '

^C^r^C losey soube superar o aprisionamento teatral nes-
ta versão da obra de Ibsen, onda a expressividade alcan-
cada no elenco tem papel de importância fundamental.
Jane Fonda, infelizmente, não conseguiu separar arte e sua
militancia feminista. Seus méritos trabalham contra a legl-
tima Nora Helmer, especialmente no desabafo da sequên-
cia final, (E.A.)

CARRIE, A ESTRANHA (Carrie), de Brian de Palma. Com
Sissy Spaceck, John Travolta, Piper Laurle, Amy Irving •
rVilliam Kat. Veneza (Av. Pasteur, 184 — 226-5843), Co-
modoro (Rua Haddock lobo, 145 — 264-2025): 14h30m,
16h20m, IBhlOm, 20h, 21h50m. Sinta Alice (Rua Barão de
Bom Retiro, 1 095 — 201-1299): de 2a. a óa. ás 17h20m,
19hl0m, 2th. Sábado e domingo, a partir das 15h30m.
(18 anos). Uma adolescente desajeitada, vitima de chacotas
dos colegas, desenvolve inconscientemente poderes extra-
sensoriais. Versão da novela de Stephen King/ Produção
americana.

^fTaf As atuações de Sissy Spaceck e Piper laurle (a ex-
estrelinha convencional em retorno insólito) dão a tônica
de um filme eficiente — e com algumas seqüências exem-
plares — dentro das aspirações modestas da produção. O
fenômeno da telecinésia propiciava aproveitamento menos
convencional que o fornecido peli adaptação do livro de
Stephen King. Aos apreciadorei do gênero, programa re-
comendável. (E.A.)

GENTE FINA E* OUTRA COISA (Brasileiro), de Antônio
Calmon. Com Ney Santana, Selma Egrel, Maria Lúcia Dahl,
Kátia D'Angelo, Márcia Rodrigues, Marieta Severo, Louise
Cardoso e Nuno Leal Maia. Odaon (Praça Mahatma Gandhi,
8 — 222-1508), Ópera-2 (Praia de Botafogo, 340 -
246-7705), Caruso (Av. Copacabana, 1 326 - 227-3544),
Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 422 — 288-4999): 14h, lóh,
18h, 20h, 22h. São luii (Rua Machado de Assis, 74 -
225-7679): de 2a. a 6a., a partir das lóh. Sábado e do-
mingo, a partir das 14h. Imperator (Rua Dias da Cruz, 170
— 249-7982), Madureira-1 (Rua Dagmar da Fonseca, 54 -
390-233B), Olaria: 15h, 17h, I9h, 21h (18 anos). Comédia
em três episódios. Um rapaz nordestino trabalha como
copeiro, jardineiro, motorista para famílias da alta socie-
dade carioca, sendo usado e disputado por madames in-
saciáveis.

iftC O começo (o herói é vaiado ao sair para o passeio
com o cachorrinho da madame) • o final (o herói é aplaudi-
do ao surrar o patrão) do primeiro episódio definem bem .
o tom geral dessa comédia, onda um empregado de fa-
mílias ricas descobre aos poucos a melhor maneira de lidar
com os patrões que encobrem um comportamento amoral

desonesto com a finura das boai aparências: deboche e
grosseria. (J.C.A.)

IECÃO... UM FOFOQUEIRO NO CÉU (Brasileiro), de Pio
Zamuner • Mazzaroppi. Com Mazzaroppl, Paulo Castelli a
Dante Ruly. Scala (Praia de Botafogo, 320 — 246-7218):
14h30m, 16h20m, 18hl0m, 20h, 21h50m (Livre). Jecão

seu filho ganham uma fortuna na Loteria Esportiva. Vi-
tima de um fazendeiro ganancioso, o caipira vai para o
Céu, onde provoca uma série de confusões.
¦jc Jecão, mesmo no céu, continua se portando da mesma
forma canestra e primária com a qual se envolve com os
pobres seres humanos. Nem os escalões divinos conseguem
torná-lo aceitável. (M.A.)

OS MENINOS (Who Can Kill a Child?), de Narciso Ibanez
Serrador. Com Lewis Fiander, Prunella Ramsone, Antônio
Iranzo, Miguel Narros e Marisa Porcel. lido-1 (Praia do
Flamengo, 72 — 245-8904): ]3h30m, 15h40m, 17h50m, 20h,
22hl0m. (18 anos). História à base de suspense, terror e
alegoria, abordando uma irreprimível revolta das crianças
contra os adultos. Produção espanhola.
•fa A idéia original é pouco interessante (uma revolta
das crianças contra os adultos) e a direção torna tudo
ainda mais desinteressante ao tentar enriquecer uma
simplória aventura de terror com referências ao mundo
real (os fragmentos de cinejornais) e ao tentar imitar o esque-
ma narrativo do cinema americano de muito tempo atrás
(registro turístico da festa ,de Benavis e conversas suave-
mente simpáticas para apresentar os heróis). (J.C.A.)

A MULHER DO DESEJO (Brasileiro), de Carlos Hugo Chris-
tensen. Com José Mayer, Vera Fajardo, Palmira Barbosa,
José Luiz Nunes e Neimar Fernandes. Metro-Boavista (Rua
do Passeio, 62 - 222-6490), Condor-Copacabana (Rua F'r
gueiredo Magalhães, 286 - 255-2610): 14h, 15h40m, 17h20m,
19h, 20h40m, 22h20m. (16 anos). Um velho rico deixa a
casa e outros bens como herança para seu sobrinho que,
aos poucos, vai assimilando os hábitos do tio morto, mu-
dando inclusive suas características físicas.
-K Em que pese a qualidade da fotografia e dos cena-
rios, as várias falhas de roteiro • interpretação não permi-
tem que o filme cause impacto, embora persiga o suspense
e o mistério. (M.A.)

REAPRESENTAÇÕES
GRITOS E SUSSURROS (Viskiningar Och Rop), de Ingmar
Bergman. Com Liv Ullmann, Harriet Anderson, Ingrid Thu-
lin e Kari Sylvan. Cinema-2 (Rua Raul Pompéia, 102 —
247-8900): 14h40m, 16h30m, 18h20m, 20hl0m, 22h (18
anos). Produção sueca.
"^•?tTar^-K Já nasceu clássico este filme que eleva o
suspense enímico e a violência latente de O Silêncio a uma
intensidade provavelmente sem precedentes na própria fil-
mografia de Bergman. Irresistível o magnetismo da foto-
grafia de Nykvist, inigualável o quarteto de atrizes pro-
tagonistas. (E.A.)

ENCURRALADO (Duel), de Steven Spielberg. Com Dennis
Weaver, Jacqueline Scott e Eddie Firestone. Studio-Tijuca
(Rua Desembargador Isidro, 10 — 268-6014): 15h, 16h40m,
18h20m, 20h, 21h40m. (10 anos). Thriller produzido erigi-
nariamente para TV. Um tranqüilo calxeiro-viajante de cias-
se média ultrapassa caminhão-tanque em estrada quase
sem movimento. A partir daí, viaja aterrorizado pelas
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manobras do caminhão • não tarda a perceber qua o
(invisível) motorista perseguidor esti decidido a matá-lo
em qualquer ponto da estrada. Produção americana.
¦*fc'*k**»;*l*'*'K O trabalho que chamou a atenção para o
jovem Spielberg, que depois realizaria Louca Escapada
(Sugarland Express) e Tubarão, Um dos grandes pequenos
filmes dos últimos anos, desenvolvimento perfeito da um
roteiro (e conto) de Richard Matheson. O caminhão-tanque
adquire dimensões de personagem fantástico e uma atmos-
fera de pesadelo se adensa sobre o tênue fio do enredo.
(E.A.)
-KlfV Uma perseguição segundo a tradição iniciada pelas
comédias mudas americanas. Um caminhão-tanque persegue
um carro de passeio e tenta matar seu motorista. (J.C.A.)

VIRIDIANA (Viridiana),. de Luis Bufiuel. Com Silvia Pi-
nal e Francisco Rabel. Jóia (Av. Copacabana, 680 — ....
237-4714): 15h20m, 17h, 18h40m, ,20h20m, 22h. (18 anos)!
¦*K*le;')li;"K Nesta história da noviça Viridiana, que deixa
o convento para visitar o seu velho tio, encontra-se uma
das mais famosas cenas já filmadas por Bufiuel: o ban-
quete dos mendigos, que reproduz em torno da mesa
as figuras da Santa Ceia, pintadas por Da Vinci, ao som
do Messias de Haendel. (J.C.A.)

À FLOR DA PELE (Brasileiro), de Francisco Ramalho Jr.
Com Jucá de Oliveira, Denise Bandeira, Beatriz Segall a
Ewerton de Castro. Programa complementar: O Matador
do Caratê Contra o Mestra do Kung Fu. Rex (Rua Álvaro
Alvim, 33 - 222-6327): 13h50m, 17hl0m, 20h35m (18
anos). Premiado no 5.° Festival de Gramado (1977) como
Melhor Filme, Melhor Roteiro (Francisco Ramalho Jr.) •
Melhor Atriz (Denise Bandeira). Um amor Impossível entre
um professor universitário e uma jovem aluna. Argumento
baseado na peça de Consuelo de Castro.
•^t-^C'^' Uma educação sentimental conturbada por cer*
tos vícios da metrópole (mais poluída intelectualmente
que nos belos azuis e verdes que Lúcio Kodato foi des-
cobrir em São Paulo): Verônica rende pretto excessivo ao
prazer e Marcelo, ao poder, parece concluir Ramalho Jr.
No percurso, algum desequilíbrio no tratamento dos perso-
nagens secundários, competentemente delineados (a espo-
sa de Beatriz) ou de grotesco esquematismo (o pai de Sér-
oio Hingst). (CM.)

ROCK É ROCK MESMO (The Song Remaint tha Same), de
Peter Clifton e Joe Massot. Com Led Zeppelin (John
Bonham, John Paul Jones, Jimmy Page, Robert Plant e Peter
Grant), Richard Cole, Derek Skilton e Colin Rigdon. Madu-
reira-2 (Rua Dagmar da Fonseca, 54 — 390-2338): 15h
lOm, 17h50m, 20h30m (Livre). Longa-metragem mostrando
o concerto do Led Zeppelin no Madison Square Garden,
cenas de bastidores, aspectos da vida pessoal dos artistas.
¦Ç-ic Um longo caleidoscópio de som e imagem — que
agradará, em cheio, aos fãs do Zeppelin — com frustradas
pretensões a ser algo mais do que apenas o documentário
de um ihow do conjunto. (F.M.)

FUGA NO SÉCULO XXIII (Logan's Run), de Michael Ander-
son. Com Michael York, Richard Jordan, Jenny Agutter, Ros-
coe Lee Browne e Farrah Fawcett-Majors. Condor-Largo do
Machado (largo do Machado, 29 — 245-7374), Rio (Rua
Conde de Bonfim, 302 — 254-3270), Rio-Sul (Rua Marquês
de São Vicente, 52 - 274-4532): 14h30m, 16h50m, 19h
lOm, 21h30m (14 anos). Ficção científica. Numa cidade sob
gigantescas redomas a população vive uma existência he-
donista, protegida do mundo exterior por completo sistema
de segurança e conformada de morrer aos 30 anos na cha-
mada cerimônia de renovação — até que um guarda de
segurança adere ao movimento de resistência. Produção
americana.
-F*"*»; O diretor teve a chance, sem utilizá-la, de fazer o
confronto entre o velho e o novo, o passado e o futuro,
se limitando a apresentar o fato sem maiores explicações
ou análises. (M.A.)
FESTIVAL DE MÚSICA POP NO CINEMA (IV) - Exibição de
Ritmo Alucinante (Brasileiro), de Marcelo França. Com Rita
Lee & Tutti Frutti, Vímana, Peso, Cely Campeio, Erasmo
Carlos e Raul Seixas. Capri (Rua Voluntários da Pátria, 88
- 226-7101): 15h20m, 17h05m, 18h50m, 20h35m, 22h20m
(Livre). Documentário.
"*)(¦¦*¦ As recentes reportagens sobre os festivais de música
pop americanos é a principal inspiração desta filmagem de
uma série de concertos de rock realizados no verão de 75
no Rio. O esquema de produção é mais modesto (menor
o número de câmaras em torno do palco) mas os defeitos
são os mesmos: uma excesiva movimentação de imagem,
uma troca muito freqüente de pontos-de-vista para tentar
acompanhar o ritmo da música e da iluminação sobre o
palco. (J.C.A.)

VISITANTES NA NOITE (Visitors in the Night), _de Terence
Young. Com Charles Bronson, James Mason, Liv Ullmann,
Jill Ireland e Michel Constantin. Cisna (Rua Geremário
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Show
TEATRO

CHARLES AZNAVOUR — Apresentação do cantor francês .
acompnhado de orquestra • coro. Teatro do Hotal Nacio-
nal, Av. Niemeyer, s/n.°. Hoje ás 21h30m. Ingressos a Cr$
500,00, CrS 400,00 e Cr$ 300,00.

SEIS E MEIA — Show da cantora Célia e da Banda Idade
Média, sob a direção do maestro Cipó. Direção de Albino
Pinheiro. Teatro João Caetano, Pça. Tiradentes (221-0305).
De 2a. a óa., is 18h30m. Ingressos a Cr$ 12,00. Até
amanhã.

ALTA ROTATIVIDADE - Show humorístico com Rogérla a

Agildo Ribeiro. Participação de Luis Plmentel, Maria Odete
a o conjunto Somterapla. Texto de Max Nunes e Haroldo
Barbosa. Dir. de Agildo Ribeiro. Teatro Princesa Isabel, Av.
Princesa Isabel, 186 (275-3346). De 3a. a 6a. a dom., às
21h30m, sáb., is 20h30m e 22h30m. Vesp. dom., is 18h.
Ingressos de 3a. a óa., a Cr$ 80,00 e Cr$ 50,00, estudan-
tes sáb., a CrS 100,00, dom. (Ia. sessão) a Cr$ 80,00 a CrS
50,00, estudantes g (2a. sessão) a Cr$ 80,00.
Al... QUINTO — Show do humorista Chico Anisio, acom-
panhado do con|unto Tempo Sete. Teatro da Lagoa, Av.
Borges de Medeiros, 1 426 (274-7999 a 274-7748). De 4a.
a dom., is 21h. Ingressos 4a. a 5a. a dom., a Cr$ 80,00
• Cr) 50,00, estudantes, a 6a. e sáb., t Cr) 100,00.
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Dantas, 1207 - 392-2860): 15hl5m, 17hl0m, 19h05m,
21h (18 anos) . A vida tranqüila do um americano resi-
dente na França i subitamente ameaçada pelo reapareci-
mento da um antigo companheiro da Exército que pre-
lende desforra por ter sido preso enquanto o outro, im-
plicado também num crime, permaneceu em liberdade.
Produção inglesa. Até sábado.

M Trama rotineira, sob direção medíocre. Estritamente
para os fãs de Bronson • aspecialmente contra-indicado
para quem conhece o talento de Liv Ullmann. (E.A.)
SABENDO USAR NÃO VAI FALTAR (Brasileiro), de Francisco
Ramalho Jr. a Adriano Stuart. Com Ewerton de Castro,
Nadyr Fernandes, Helena Ramos, Renato Consorte e Yara
Stein. Bruni-Grajaú (Rua José Vicente, 52 — 268-9352): 15h,
17h, 19h, 21h (ia anos). Três histórias na linha da pomo-
chanchada. Na primeira, o contínuo de uma agência de
publicidade vive atormentado por garotas sexy. Na segun-
da, problemas de infidelidade na vida de um casal fre-
quentemente separado por viagens do marido. Terceira:
um ator de TV procura um curandeiro para livrar-se da
impotência.
-K A habitual fórmula da produção das pornochanchadas:
três anedotas diferentes num mesmo filme, mas um pouco
menos da palavrões • grosserias da encenação e um pouco
mais da lentos passeios da câmara sobre mulheres nuas,
ou quasa, da acordo com oi limites permitidos pela Cen-
«ura. (J.CA.)

HORIZONTE PERDIDO (Lett Horizon), de Charles Jarrot.
Com Petar Finch, liv Ullmann, Charlei Boyer, Michael York
a Olivia Hussey. Ricamar (Av. Copacabana, 360 —
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237-9932): 14h30m, 17h, 19h30m, 22h (10 anos). Nova
versão do romance de James Hilton.
•fa Insuportável versão musical de antigo sucesso cinema-
tográfico dos anos 30. Nem Liv Ullmann consegue escapar

.ao desastroso panorama geral. (M.R.F.)

CORSÁRIO NEGRO (Blackia tha Pirate), de Vincent
Thomes. Com Terence Hill, Bud Spencer, Silvia Monti,
George Martin e Edmund Pürdon. Programa complementar:
Os Cruéis Demônios do Caratê. Orly (Rua Alcindo Guana-
bara, 21): de 2a. a sábado, às lOh, 13h30m, 16h55m, 20h
35m. Domingo, a partir das 13h30m (10 anos). Produção
italiana.

VOU... MATO E VOLTO (Vado... l'Ammaxio i Torno),
de Enzo G. Castelari. Com George Hilton, Edd Byrmes e
Gilbert' Roland. Paratodos (Rua Arquias Cordeiro, 350 —
281-3628): 15h, 16h40m, 18h20m, 20h, 21h40m. (10 anos).
Western italiano.

DRIVE-IN

DOMINGO NEGRO (Black Sunday), de John Frankenheimer.
Com Robert Shaw, Bruce Dern, Marthe Keller, Fritz Weaver
e Steven Keats. Lagoa Driva-ln (Av. Borges de Medeiros,

426 - 274-7999): 19h30m, 22h30m (18 anos). Filme de
suspense, envolvendo líderes da organização terrorista Se-
tembro Negro que planejam um ataque de proporções vio-
lentas no Estádio Olímpico de Munique. Até quarta.
ler-K A excelente trilha sonora da John Williams e o há-
bil roteiro de Ernest Lehman, Kenneth Ross e Ivan Moffat
são as principais garantias de suspensa contínuo. (F.M.)
OPERAÇÃO FRANÇA N? 2 (Franch Connection II), de John
Frankenheimer. Com Gene Hackman, Fernando Rey, Cath-

leen Nesbitt, Bernard Fresson • Jean-Pierre Castaldl. Ilha
Autocina (Praia de São Bento — Ilha do Governador):
20h30m, 22h30m. (18 anos). Até sábado.
¦yHt Em comparação com o primeiro filme a decepção
é enorme. A trama está fragilmenta ambientada em Mar-
selha e tem graves quedas na Inverossimilhança. A rigor,
o único personagem vivo em cena é Popeye — novo show
de interpretação de Gene Hackman. (E.A.)

MATINÊS

AS NOVAS AVENTURAS DO FUSCA - Copacabana: 14h
(livre).

A BELA ADORMECIDA - América: 14h. (Livre).

EXTRA
CINEMA NA PRAÇA (I) - Exibição de Cordiais Saudações,
Magalópolis, A Velha a Fiar e desenhos animados. Hoje,
is 19h, no Conj. Habit. Av. dos Campeões (Bonsucesso).
Programa elaborado pela Equipe de Difusão da
Divisão de Audiovisual do Departamento da Cultura do
Estado.

CINEMA NA PRAÇA (II) - Exibição de Mestra da Apicuces,
lisetta. Mestra Ismael, Filho da Urbii a desenhos anima-
dos. Hoje, is 19h, no Conj. Habit. Parqua N Sa da Penha
(Caju), Programa elaborado pela Equipe de Difusão
de Audiovisual do Departamento da Cultura do Estado.

DOCUMENTÁRIOS — Exibição de Marechal Rondon, Noal
Nutals, de Marco Altberg a Aukâ, o Mito do Homem Bran-
co, de Oswaldo Caldeira. Hoje, às 20h30m, no Cineava —
Rua Jardim Botânico (Parqua Laje).

GRANDE RIO
NITERÓI

CINEMA-1 — Derzu Uzala, com Youli Solomine. Às 14h,
16h40m, 19h20m, 22h. (Livre). Até domingo.
ALAMEDA — Oa Amores da Pantera, com Vera Gimenez.
Às 16h50m, 18h55m, 21h. (18 anos). Até sábado.
ÉDEN — Os Brutais Duelos da Kung Fu, com Chan Shing.
Às 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. (18 anos). Até sábado.
CENTRAL — Jecão... Um Fofoqueiro no Céu, com Mazza-
ropi. Às 14h30m, 16h20m, 18hl0m, 20h, 21h50m. (Livre).
Até domingo.

NITERÓI — As Aeromoças Travessas, com Starring Livings-
ton. Às 13h30m, 15h40m, 17h50m, 20h, 22hl0m. (18
anos). Até sábado.
CENTER — Gente Fina E' Outra Coisa, com Nei Santana.
Às 14h, lóh, 18h, 20h, 22h. (18 anos). Até domingo.
ICARAÍ — Carrie, a Estranha, com Sissy Spaceck. Às 14h
30m, 16h20m, 18hl0m, 20h, 21h50m. (18 anos). Até do-
mingo.

DRIVE-IN ITAIPU - A Profecia, com Gregory Peck. Às
20h30m, 22h30m. (18 anos). Até sábado.

ART-UFF — Ajuricaba, o Rebelde da Amazônia, com Rinal-
do Genes. Às 14h40m, 16h30m, 18h20m, 20hl0m, 22h.
(10 anos). Até domingo.

DUQUE DE CAXIAS

PAZ — Kuan, o Matador Chinês, com David Chiang. Pro-
grama complementar: Prelúdio para Matar. Às 14h, 17h
35m, 19h25m. (18 anos). Até domingo.

PETRÓPOLIS

DOM PEDRO — Mansão Macabra, com Oliver Reed. Às
15h, 17hl0m, 19h20m, 21h30m. (18 anos). Até sábado.

PETRÓPOLIS — Um Blefa de Mestres, com Anthony Quinn.
Às 15h, 17hl0m, 19h20m, 21h30m. (14 anos). Até sábado.

CASABLANCA — Taxi Driver, com Roberto da Niro. Às
14h, lóh, 18h, 20h, 22h (18 anos). Até quarta.

TERESÓPOLIS

CINE ARTE — Cativa de um Amor, com Jeannie Berlin. Às
21 h (16 anos). Até sábado.

ALVORADA — Ladrões de Cinema, com Milton Gonçalves.
Hoje, às 15h e 21 h. Amanhã, às 21h (14 anos). Até sábado.

EXORSEXY — Texto de José Sampaio e Faya Guzzardi.
Com Costinha,. Participação de Lauretti Guzzard. Teatro
Carlos Gomas, Praça Tiradentes (222-7581). De 3a. a 5a., às
21h, 6a. a sáb., is 21hl5m • 22hl5m, dom., is 18h «
21hl5m. Ingressos da 3a. a 5., a Cr$ 50,00, óa. a dom.,
a Cr$ 60,00.

REVISTA

MIMOSAS... ATÉ CERTO PONTO - Show de travestis, de
Geórgia Bengston. Com Angela Leclery, Kiriana, Marisa,
Marlene Casanova, Rosana Berenson, Sara Streisaub, Thco
Montenegro a participação especial de Edson Fharr e Jorge
Benitez. Teatro Brigitte Blair, Rua Miguel Lemos 51
(236-6343). De 3a. a óa., às 21h, sáb., às 20h e 22h, dom.
às 19h a 21h. Ingressos a Cr) 50,00 a Cr) 25,00, estu-
dantes.

CAFÉ CONCERTO RIVAl - De 3a. a sáb., três programa-
ções diárias. Ài 20h30m - Elas Cobram Taxa de Luxo,

com Tutuca. Às 22h30m — O p)ãneta dai Bonecas, ihew
de travestis. Às 24h — Spitz Show, com Tutuca, Eddy
Star, Everardo, César Montenegro e Gugu Olimecha, Rua
Álvaro Alvim, 33 (224-7529). Couvert de Cr) Vo,00, aaní''
consumação mínima.

DANÇA
ADAM DARIUS — Espetáculo do mimico apre-
sentando o seguinte programa: Invocação, O
Dia que o Circo Fechou, O Sonhador, Na
Banheira, Um Teste na Broadway, Claustro-
fobia e outros números de sua autoria. Tea-
tro Ipanoma, Rua Prudente de Morais, 824.
Hoie, às 21h30m. Ingressos a Cr) 80,00 a
CrS 40,00, estudantes.
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Televisão
OS FILMES DE HOJE

Há apenas um inédito: Sem Lei e sem Esperança, infelizmenterestrito aos corujas. Para estes, também o melhor filme da programação: Sete
Mulheres. Mais cedo há um espetáculo divertido: Sangue Ardente.

E à tarde um que pode ser curioso: Harvey, o Bombeiro
O HOMEM DO DINER'S CLUB

TV Globo - 14h

(The Man From tht Diner'« Club). Produção americana de
1963, dirigida por Frank Tashlin, No elenco: Denny Kaye,
Car» Williams, Martha Hyer, Everott Sloane, Telly Savalas,
Kay Stevens, George Kennedy, Howard Cainc, Jay Novello,
Ann Guilbert. Prelo • branco.

Kay» • um tímido funcionário de Diner'i Club que
deixe um cartão de crédito cair nas mioi de um gangstcr
•tosado pelo (isco (Savalas). Est* pretende usar o cartão
pira sair do país o o patrão de Kayne, Sloane, exige *
recuperação do cerlão. Ao descobrir que teu perseguidor
t*m um defeito físico igual ao dele, o criminosa pensa
eliminá-lo para uiar lúa idantidad*. Comédia «em graça,
falta pelo falecido Tashlin am fasa da maré baixa. Ha
algum»! correria» divertida» o so.

GLORIOSA JORNADA

TV Tupi - 15h

(Galllant Journey). Produção americana de 1946, dirigida
por Williams Wellman. No elenco: Glonn Ford, Janet Blair,
Charlei Ruggles, Henry Travers, Arthur Shields, Selena Roy-
Ia. Prato o branco.

Ford interpreta um do» pioneiro» da aviação, que faz
oxpariinciaa am planaderas, no século panado. Épico bio-
grafico realizado por um aficcienado do transporto aéreo,
qua abordou o assunto uma» 12 veze» am tua extensa fil-
mografia (da 22 a 57). Consta qua esta exemplar está en-
Ira oi mano» expressivos.

HARVEY, O BOMBEIRO

TV Studios - 16h

(Harvey, Middleman, Fireman). Produção americana de
1965, dirigida por Ernest Pintoff. No elenco: Gene Troob-

nick, Hormione Gingold, Patrícia Hardy, Arlene Golande,
Will Mackonzie, Rulh Joroslow, Charles Durning, Pcler-Ca-
rev e Trudy Bordoff. Colorido.

Comédia centralizada nas trapalhadas do personagem-
título (Troobnick) inédita nos cinemas cariocas, mas jé »xi-
bldt na TV. Atrai bastante curiosidade, pois foi uma da»
incursões bissextas no longa-metragom da ficção do car-
tunista Pintoff, criador do sensacional Flebus, supõe-se que
sua» «xperiêncas no cinema de animação tenham participa-
do da autoria (Pintoff é produtor, diretor, roteÍrÍita*argu>
mantlsta o, também, autor da música da fundo),

SANGUE ARDENTE

TV Studios — 21h

(Hot Blood). Produção americana, originariamenle cm Cine-
mascope, de 1956, dirigida por Nicholas Ray. No elenco:
Jane Russoll, Cornei Wilde, Luthor Adler, Joseph Calleia,
Mikhail Rasumny, Helen Wostcott, Nina Koshotz, Jamic Rus-
sol, Wally Russell, Nick Dennis, Roberl Foulk. Colorido.

Wilde é Stephan, cigano vagabundo na Los Angeles
contemporânea, que herdará do irmão moribundo a lidoran-
ça, do grupo, concorda, então, em se casar com Jane (An-
nie), uma esperte quo tenta explorar o dote. Comédia
sentimental que o diretor Ray não quis levar a sério a
transformou numa exuberante brincadeira, sempre alegre e
bem-humorada.

SEM LEI E SEM ESPERANÇA

TV Guanabara — 24h

(The Great Northfield Minnesota Raid). Produção americana
de 1971, dirigida por Philip Kaufman. No elenco: Cliff
Robertson, Robert .Duvall, Luke Askew, R. G. Armstrong,
Dana Elcar, Donald Moffat, John Pearce, Matt Clark, Mary
Robin Redd, Elisha Cook Jr, Colorido.

Missouri, 1876: o Governo estadual resolve anistiar
oi bandido» Cola (Robertson) e Bob Younger (Clark), Jess»
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Margaret Leighton e Anne Bancroft em Sete Mulheres (canal 4, OhlSm)

(Duvall) e Frank James (Paarce) o «eu» asseclas. Entretanto,
os magnatas das ferrovia» conseguem cancelar o perdão
e contratam um detetive para dar caça ao» pistoleiros.
Misto de reconstituirão documental o depoimento dramati-
co da violência na colonização do Oeste americano, nar-
rado om tom «te balada popular. O enfoque dos autores
é lúcido — os criminosos apresentados como joguetes do»
poderosos — mas o relato submete-se com freqüência às
tradições espetaculares da fórmula.

ADVERSIDADE

TV Tupi - Oh05m

(Anthony Adverse). Produção americana de 1936, dirigida
por Mervyn Le Roy. No elenco: Fredric March, Olivia de
Havilland, Donald Woods, Anita Louise, Edmund Gwenn,
Claude Rains, Louis Hayward, Gale Sondergaard. Preto e
branco.

Melodrama sobre as aventura» a desventuras de An-
thony (March), na América (do Norta a Central) do início
do século XIX. Superespeticulo à moda de Dickens, bem
na linha dos dramas dos anos 30, inspirado no best seller
homônimo de Harvey Allen. Recomendável exclusivamente
para os saudosistas, pela categoria do elenco. Para es es-

tudiosos, trata-se de um modelo das tondências holly-
woodianas no período, em décors de estúdio, fundo mu-
•leal sempre presente, estilo de represontação, destaque de
certos sentimentos o valores, lançamento o evolução dos
dramas, etc.

SETE MULHERES

TV Globo - 0hl5m

(Seven Women). Produção americana, originariamenle em
Panavision, de 1965, dirigida por John Ford. No elenco:
Margaret Leighton, Anne Bancroft, Sue Lyon, Flora Rob-
son, Mildred Dunnock,' Betty Field, Anna Lee, Eddic Al-
bert, Mike Mazurki, Woody Slrodo. Colorido.

1935: fronteira da China com a Mongólia. Brancroft
é uma medica progressista que chega à missão dirigida por
uma conservadora autoritária (Leighton). Aos conflitos on-
tre as duas acrescenta-se a chegada de refugiados de outra
missão atacada por horda de mongóis. Espetáculo bastante
curioso, valorizado pela mestria do veterano mestre em
criar situações dramáticas a pelo comportamento admira-
vel do elenco, especialmente a magnífica Anne.

Rónald F. Monteiro

A PARTIR DAS 21H, OS CANAIS 2, 4 E 7 TRANSMITEM, DIRETO DE SÃO'PAULO, A DECISÃO DO CAMPEONATO PAULISTA COM O JOGO CORÍNTIANS X PONTE PRETA
MOSTRANDO EM SEGUIDA A FESTA DO CAMPEÃO

CANAL 2
16h30m
17h

17h30m

1«h

19h

20h30m .

21h

23h30m

24h

Padrão.
¦ Ginástica — Aulas orientadas pela professora

Silvia Martins. -

40t Tolejornal educativo. Hoje: A Chama do
Progresso, Pescador*» d* Petróleo.
Esperto Especial — Vária» modalidades de es-
porto amador. Hojei Atletismo o motociclismo.
Areo-írl» — Programa infanto-iuvenil com filma
desenho» animado» a a participação de Plim-
Plim, o mágico do papel.
Sítio do Pica-Pau-Amarelo — Novela infante-
luvenil baseada na obra de Monteiro Lobato.
Com Zilka Salaberry, Dirce Migliaccio, Jacira
Sampaio e outros. Colorido. Capítulo 127.
Futebol — Direto de São Paulo transmissão do
iogo Coríntians x Ponta Preta.
Especial — Educação, Passaporte para o Futuro.
Espacial i- Terra da Gente: Mato Grosso.

T7h20m -

I7h25m -

18h -

CANAL 4
7h45m

•h

9h

9h30m

10h30m

¦ Th30m ¦

llh55m -

I2h

13h -

13h30m -

14h -

16h45m

Padrão a Cores.
TVE.

Sitio-do Pica-Pau-Amarelo (Reprise). Colorido.
O Globo em Qua Vivemos — Documentário.
Colorido.

Terra da Gigantes. Seriado. Colorido.
O Mundo Animal — Documentários das série»
Untamed World e Animal World sobre e natu-
reza, os animais e o homem. Colorido.
Globinho (Ia. edição) - Noticiário infantil nar-
rado por Paula Saldanha. Colorido.
Globo Cor especial - Desenho: 0» Flintstone»
e Os Monstros Camaradas.
Hoja — Noticiário apresentado por Sônia Ma-
ria, Ligia Maria, Marcos Hummel e Nelson Mot-
ta. Colorido.

Escrava Isaura — Reprise da novela baseada
no romance de Bernardo Guimarães. Com Lu-
célia Santos, Gilberto Martinho, Beatriz Lira e
Rubens da Falco. Colorido.
Sessão da Tarda — Filme: O Homem do Oiner'»
Club. Preto e Branco.
Saisão Comédia — Jaannia E' um Gênio —. Fil-
ma. Colorido.
Faixa Nobr* - O Conda da Monta Cristo.

Globinho — Noliciário infantil apresentado por
Paula Saldanha (2a. edição). Colorido.
Sítio do Pica-Pau-Amarelo — Programa infamo-
juvenil baseado no livro de Monteiro Lobato.
Com Zilka Salaberry, Dirce Mibliaclo, Jacira Sam-
paio, André Valli e outros. Colorido.
Dona Xepa — Novela baseada na peça de Pe-
dro Bloch. Adaptação de Gilberto Braga. Com
Yara Cortes, Nívea Maria, Fregolente,. Ida Go-
mes, Reinaldo Gonzaga. Colorido.

18h40m — HB 77 — Desenho: A Feiticeira Faceira. Colo-
rido.

18h55m — Sem lenço, Sem Documento — Novela de Má-
rio Prata. Dir. de Regis Cardoso. Com Ney La-
torraca, Ricardo Blat, Aríete Salles, Isabel Ri-
beiro. Colorido.

19h40m — Jornal NaciieW — Noticiário apresentado por
Cid Moreira e Carlos Campbell. Colorido.

20h05m — Espelho Mágico — Novela de Lauro César Mu-
niz. Direção de Daniel Filho, Gonzaga Blota
e Marco Aurélia Bagno. Com Tarcísio Meira,
Jucá de Oliveira, Sônia Braga, Lima Duarte,
lona Magalhães, Glória Menezes e D|cnane Ma-
chado. Colorido.

21h — Futebol — Transmissão ab vivo da decisão do
campeonato paulista entre Coríntians x Ponta
Preta, com a festa do campeão. Colorido.

23h30m — Nina — Novela de Walter George Durst. Dir.
de Walter Avancini e Fábio Sabag. Com Regina
Duarte, Antônio Fagundes, Mário Lago, Rosa-
maria Murtinho. Colorido.

• Painel — Noliciário apresentado por Berto Fi-
lho. Colorido.

m — Sessão Coruja. Filme: Sete Mulheres. Colorido.

>4h — Sérgio Bittencourt Informal. Colorido.
I4h45m — Muito Prazer, Doutor — Informe odontológico

com o Dr. A. Lenga. Colorido.
14h30m — Desenhos. Colorido.
i4h45m — Roberto Milost — Noticiário social.
14h50m — Agora — Noticiário. Colorido.
15h — Cinema 6 — Filme: Gloriosa Jornada. Prelo e

Branco.
16h30m — Agora — Noticiário.
16h35m — Capitão Aza — Filmes e desenhos: Robot Gi-

gante, Milton, o Monstro e Speed Racer. Co-
lorido.

18h40m — Desenho». Colorido.
18h50m — Éramos Sei» — Novela com Gianfrancesco Guar-

nieri, Jussara Freire, Paulo Figueiredo e ou-
tros. Colorido.

I9h40m — Agora — Noticiário. Colorido.
19h45m — Um Sol Maior — Novela com Rodolfo Mayer,

Laura Cardoso, Zanoni Ferrite, Marco Nanini.
Betty Sadi e Walter Santos. Colorido.

20h40m — Grande Jornal — Noticiário.
21 — Switch — Seriado. Colorido.
22h — Polica Woman — Seriado. Colorido.
22h55m — Agora — Noticiário. Colorido.
23h — J. Silvestre — Programa de entrevista.

Fobias. Colorido.
24h — Informe Financeiro — Apresenlação de Nelson

Priori. Colorido.
0h05m — Longa-metragem: Adversidade. Preto e Branco

20h — Musical Especial — Hoje: O Dragão Mágico,
com Nara Loào. Colorido.

21h — Futebol — Transmissão ao vivo da decisão do
campeonato paulista, entre Coríntians x Pont»
Preta. Colorido.

23h — Havaí 5.0 — Seriado com Jack Lord. Filme:
Honra E' um Túmulo Sem Nome. Colorido.

24h — Western de Gala — Sem Lei, Sem Esperança.
Colorido.

CANAL 11

Hoje:

24h

0hl5

CANAL 7

CANAL 6
llh - TVE.
Ilhl5m — Inglês com Fislc. Colorido.
1lh45m - Pouca» a Boa» — Apresentação de Helena San-

girardi. Colorido.
12h — Agropecuária — Apresentação de Saramago Pi-

nheiro. Colorido.
12hl5m — Desenhos.
12h45m — Rede Fluminense de Notícias. Apresentação de

José Saleme. Calorido.
13h — Desenhas. Colorido.
13hl5m — Operação Esporte — Apresentação de Cario»

Lima e Milton Colen. Colorido.
13h4Sm - Panorama Pop - Apresentação de M. Lima.

Colorido.

Uh — Padrão.
Ilhl5m — Madureza.
12h — Desenhos — Colorido.
12h25m — Primeira Hora — Informações de utilidade pú-

blica.
13h — Revista Feminina. Com Maria Tereza Grogori.
14hl5m — Xênia e Você — Com Xênia Bier. Colorido.
I5h30m — I love luey — Seriado com Lucille Bali e Desi

Arnaz. Preto e Branco.
16h — Joe, o Fugitivo — Seriado. Colorido.
16h30m — Balanço — Programa infanto-iuvenil.
I7h — Reino Selvagem — Filme. Colorido.
17h30m — Guerra, Sombra e Água Fresca — Seriado. Co-

lorido.
18h — Desenhos.
18h30m — As Noiva» Chagaram — Seriado. Colorido.
19hl5m — Jornal da Bandairanta» — Noticiário. Com José

Paulo da Andrade, Branca Ribeiro, Celso Man-
sur « Fernando Garcia.

15h25m

15h30m

Í5h55m •

16h

17h45m •

17h55m -

18h

18h55m -

19h

19h45m -

19hS5m -

20h

20h55m -

21h.

22h55m -

23h

23h25m -

23h30m -

0h25m -

Plantão Onze — Noticiário apresentado por Ja»
cira Lucas.
Sessão Novela — Meu Pedacinho de Chão. De
Benedito Rui Barbosa. Com Renée de Vielmond,
Castro Gonzaga, Patrícia Ayres, Canarinho, Re-
nato Consorte e Nelson Conde.
Plantão Onze — Noticiário apresentado por Ja-
cira Lucas.
Sessão das Quatro — Harvey, o Bombeiro. Co-
lorido.
Sessão Alegria — Os Três Patelas — Filme:
Veja Que Cerveja.
Plantão Onze — Noticiário apresentado por Ja-
cira Lucas.
Sessão Desenho — As Aventuras de Guliver
e Os Caretas.
Plantão Onze — Noticiário apresentado por Ja-

cira Lucas.
Sessão Novela — O Espantalho. De Ivany Ri-
beiro. Com Jardel Filho, Nathalia Timberg, Ro-
lando Boldrin, Tereza Amayo, Eduardo Torna-
ghi, Ester Góes e Hélio Souto.
Sessão Cineac — Os Brasinhas do Espaço e Mr
Magoo.
Plantão Onze — Noliciário apresentado por
Paulo Gil.
Sessão Bangue-Bangue — O» Monroe» — Fil-
me: Colt Partido. Colorido.
Plantão Onze — Noticiário esportivo apresen-
tado por Hamilton Bastos.
Sessão das Nove - Filme: Sangue Ardente. Co-
lorido.
Plantão Onze — Noliciário esportivo apresen-
tado por Hamilton Bastos.
Sessão Terror — Filme: Brenda. Colorido.
Plantão Onze — Noliciário apresentado por
Paulo Gil.
Sessão Passatempo - Big Vallcy — Filme: Os

Marinheiros. Colorido.
Plantão Onze — Noliciário apresentado por
Paulo Gil.

Artes Plásticas
JACY TAVARES - Pinturas. Musau Nacional de Belas-Artes
Av. Rio Branco, 199. De 3a. a 6a„ das 12h30m ãs 18h30m,
sab. e dom., da, 15h ás 18h. Até dia 30. Inauguração
hoje, as 18h.
DENI BONORINO - Pinluras. Eucat.xpo, Av. Princesa Isa-
bel, 350. Da 2a. a 6a. das 13h às 2lh. Até dia 7 de no-vembro.

1.» SALÃO DA FERROVIA - Mostra de pinturas, desenhos
gravuras, esculturas e fotografias dos 50 artistas seleciona-dos. Rada Ferroviária Federal. Av. Pres. Vargas, Central doBrasil. De 2a. a sáb., das 8h às 17h. Até amanhã.
HAROLDO BARROSO - Esculturas. Gal^Típ^aTluI
Aníbal de Mendonça, 27. 2a., das Uh às 22h, de 3a a6a., das lOh às 22h, sáb. e dom,, das 16h às 21h. Dia-namenle e até domingo, exibição de um audiovisual doartista.

GRUPO AFIRMAÇÃO - Pinturas e desenhos da Nina, Va-
nia, Vera e Isis. Cantinho da Arte, Hotal Evarast, Rua
Prudente de Morais, 1117. Diariamente das lOh às 22h.
Até dia 19.

ACERVO — Obras de Bustamante Sá, Finatti, Lazzarini,
Gutbrod, Sheila Chazin. Roberto Alves Atelier, Av. Prin-
cosa Isabel, 186/E. De 3a. a sáb., das 15h às 22h.

FARNESE DE ANDRADE - Pinturas. Galaria Travo, Rua
Marquês de São Vicente, 52/2.°. De 2a. a sáb., das 14h
às 22h. Até sábado.

ACERVO — Obras de Scliar, Inimá de Paulaj Bianco, Ra-
poporr, Ignácio Rodrigues e Bustamante Sá. Travo II, Rua
Marquês de São Vicente, 52/ 1.°. De 2a. a sáb., das 14h
às 22h. ¦
GIIDA REIS NETO - Pinturas. Signo Galeria da Arte, Rua
Visconde de Pirajá, 580, sala 114. De 2a. a sáb., das 14h
às 22h. Até dia 22.

ANA ELISA — Pinturas. Galeria Casablanca, Rua Marquês
de São Vicente,» 52/368. De 2a. a 6a., das 15h às 23h.
Sáb., das 17h às 21h. Até sábado.
JOSÉ DA PAIXÃO SILVA - Gravuras. Galeria Sérgio Mil-
liet, Funarte, Rua Araúio Porto Alegre, 80. De 2a. a 6a.,
das lOh às 18h. Até amanhã.

JOSÉ PINTO — Pinturas. Galeria Graffitl, Rua Maria Qui-
teria, 85. De 2a. a 6a.. das 13h30m às 21h30m, sáb.,
das 9h30m às 13h e das 16h às 21h. Até sábado.

AGOSTINElll _ Escultura. Galeria B-75, Rua PrucWe~d7
Morais, 129. Diariamenle, das 16h às 22h.
ROSINA BECKER DoTÃUE - Pinluras. GaleHali7n^rRUa'
oana Angélica, 184. De 2a. a 6a., das 14h às 22h sáb

Ias 16h às 21h.
nARÍLlA RODRIGUES - Gravuras da série Registros. Gra."
ura Brasileira, Rua Belfort Roxo, 161 B. De 2a. a 6a„ das
4h às 22h. Até dia 31.

ERALDO MOTTA - Pinturas e desenhos. Galeria Morada,
Rua Vise. de Pirajá, 234. De 2a. • 6a., das lOh às 17h.
Até dia 28.

DANIEL DE SOUZA DIAS - Pinturas. Cluba do» Decora-
dores, Av. Copacabana, 1100. De 2a. a 6a., das lOh às
18h.

A CIDADE É TAMBÉM SUA CASA - Mostra de 640 foto-
grafias selecionadas pela Secretaria de Economia e Pia-
nejamento do Estado de São Paulo. Museu Nacional da
Belas-Artes, Av. Rio Branco, 199. De 3a. a 6a., das 12h
30m às 18h30m. Sábado e dom., das 15h às 18h. Até
dia 30.

ARTES GRÁFICAS - Exposição de cerca de 50 obras de
artistas brasileiros e estrangeiros pertencentes à coleção
de Leo Octávio da Silveira. Galeria do IBEU, Av. Copaca-
bana, 690/2.°. De 2a. a 6a„ das 16h às 22h.
BARÃO — Desenhos e objetos. Oca, Rua Jangadeiros, 14-C.
De 2a. a 6a., das 8h30m às 19h. Sáb.: das 8h30m às
13h.

CARLOS PERTUIS - Pinturas. Museu da Imagem do In-
consciente, Centro Psiquiátrico Pedro II, Rua Ramiro Ma-
galhães, 521, Engenho de Dentro. De 2a. a 6a., das lOh
às tóh.

ACERVO — Pinturas e desenhos de Durval Pereira Manoel
Santiago, Sigaud, Edgar Menezes, Toulier, Gavazzoni e
outros. Galeria Monet, Rua 5 de Julho, 344/105. De 3a.
a óa„ das 15h às 22h, sáb. e dom., das 18h às 22h.

AMAZÔNIA, DO COMEÇO ATÉ SEU FINAL - Fotografias"
de Isabel Gouveia, João Luiz Musa, Sônia da Silva Lorenz
e texto de Milton Haloum. Escola de Artes Visuais, Parque
Laje, Rua Jardim Botânico, 414. De 2a. a 6a., das 8 às
22h. Até amanhã.

KLARA — Tapeçarias. Galeria Celina, Rua Teixeira de Melo,
37. 2a., 4a. e 6a., das 9h às 19h, 3a. e 5a. das 9h às 22h,
sáb., das 9h às 13h. Até dia 22.

MARIA LUIZA LEÃO — Pinturas Galeria Bonino, Rua Ba-
rata Ribeiro, 578. De 2a. a sáb., das lOh às 12h e das
16h às 22h. Até dia 22.

DEL'CORE — Pinturas e aquarelas. Galeria Macunaíma, Fu-
narte. Rua México, esquina de Araújo Porto Alegre. De
2a. a 6a., das lOh às lBh. Até amanhã.

KANTOR — Desenhos e pinturas. Galeria César Ache, Rua
Vise. de Pirajá. 281. sala 308. De 2a. i 6a., das 14h30m
às 22h. Até dia 25.

MANOEL SANTIAGO - Pinturas. Galeria lebreton, Rua
Vise. de Pirajá, 550 B. De 2a. a 6a., das llh às 22h, sáb.,
das lOh às 14h.
APPE — Pinturas — Galeria Ornatus, Rua Dias da Rocha,
20. De 2a. a 6a., das 9h às 18h. Alé amanhã.

TINO STEFANONI — Imagens-ideogramas. Petite Galorie.
Rua Barão da Torre. 220. De 2a. a 6a., das 15h às 22h.

sáb. das )8h às 21h.

Ia. FEIRA DE ARTE — Pinluras, gravuras, desenhos, xilo-
gravuras, esculturas,, jóias e tapeçaria de Glauco Rodrigues,
Ana Bella Geiger, Abelardo Zaluar, Eduardo Sued, Ribeiro
Feitosa, Paulo Roberto Leal, Ricardo e Márcio Mattar, entre
outros. Galeria do MAM, Av. Beira Mar/3.°. De .2a. a
dom., das Mh às 22h. Alé dia 26.

Rádio JORNAL
DO BRASIL

ZYJ.453
AM-940 KHz - OT-4875 KHz

Diariamente das 6h às 2h30m

COLETIVA — Obras de Cacilda Diacovo, César Marjozzi,
Cleso Andrade, Eunice, Lucy Nepomuceno, Nathan, Nick,
Pedro de Souza, Silvia Rodrigues Lima e Virgínia Coulo.
Galeria Santa Tereza, Rua Mauá, 136. Lgo. do Guimarães.
De 2a. a 6a., das 14h às 19h. Até dia 23.
EXPOSIÇÃO DE PALETAS - Obras de Adhein^~Td~cT-
rollo, Ney Tocidio, Renato Almeida, Werner Lewin e ou-
tros. Galeria Europa, Av. Atlântica, 3056. De 2a. a dom.,
das 17h ài 23h.

Bh30m - HOJE NO JORNAL DO BRASIL. Apre-
senlaçao de Eliakim Araújo.

8h35m - ROTEIRO - Produção e apresenlação
de Ana Maria Machado.

9h - INFORME ECONÔMICO - Produção de
Nicolau Zarvos Neto e apresentação de Eliakim
Araúio.

15h - MÚSICA CONTEMPORÂNEA - Progra-
ma: Rolling Stones, Muddy Waters e Albert King.
Produção de Alberto Carlos de Carvalho. Apresen-
tação de Orlando de Souza.

23h — NOTURNO — Lançamentos musicais, des-
taques internacionais, entrevistas. Produção e apre-
sontação de Luis Carlos Saroldi.
JORNAL DO BRASIL INFORMA - 7h30m, 12h30m,
18h30m, 0h30m. Dom., 8h30m, 12h30m, 18h30m,
0li30m„ Apresentação de Eliakim Araújo, Jorge
Nodhef e Orlando de Souza.

INFORMATIVOS INTERMEDIÁRIOS - Flashet
nos intervalos musicais e informativos de um minu-
to, às meias horas de segunda a sexta-feira.

ZYD-460

ji €|^*KBarasÁ^t^ia^n
FM-ESTÊREO - 99.7 MHz
Diariamente das 6 às 2h

HOJE
20h — Transmissão quadrafónica — SQ — Sin-

fonia n.° 95, cm Dó Menor, de Haydn (Filarmônica
de Nova Iorque e Bernstein — 22:21). Sonata par»
Violino a Piano n.° 2, de Delius (Wilkomirska e Gar-
vey — 13:11). O Pássaro de Fogo (íntegra da versão
de 1910), de Slrawinsky (Boulez — 44:08).

21h25m — Stcreo, 2 canais — Sonata am Mi
Bemol, D. 568, de Schubert (Haebler — 30:45).
Concerto em Dó Maior, para Oboé, Corda» a Con-
tinuo, Op. 7/3, de Loclair (Holliger e Negri — 16:00).
Sonata n.° 8, em Lá Menor, K 310, de Mozart (Li-
patti — 13:30). Dolly, de Fauré-Rabaud (Orquestra de
Paris a Serge Baudo — 17:50). Suíte para Violino,
Clarinete a Piano (1936), de Darius Milhaud (Ensmble
Lardré — 11:45).

AMANHÃ
20h — Abertura da Ópera l/Assedio di Corin*

to, de Rossini (Abbado — 9:10). Suíte em Sol Me-
nor, de Domenico Zipoli (Rafael Puyana, cravo —
10:15). Concerto em Si Menor, para Violoncelo a Or-
questra, de Devorak (Walevska e Gibson — 38:28).
Quatro Danças Norueguesas, Op. 35, de Gricg (Wal-
ter e Beatroce Klien — 14:04). Alexander'» Faast ou
O Poder da Música, de Haendol (Doller Consort —
97-51).

INFORMATIVO DE UM MINUTO - Da 2a. a síb. a.
9h 12h, 151., 18h, 23h • 24h. Dom. às lOh, 13h,
15h, 18h, 23h a 24h.

Correspondência para a RÁDIO JORNAL DO
BRASIL. Av. Brasil, 500 — 7.° andar — Telefone:
264-4422.

Para receber mensalmente o Boletim da progra-
macão da Clássicos cm FM, basta enviar UMA VEZ
o seu nome a endereço à RÁDIO JORNAL DO BRA-
SIL/FM, Av. Brasil, 500. Oferecimento Rádio JB.

Rádio Cidade
ZYD-462

Diariamente das 6h às 2h

Os grandes sucessos da música popular doi
anos 60/70 e os melhores lançamenfos em música
nacional e internacional.

CIDADE DISCO CLUB - O som das discotecas
cariocas. De 2a. a 5a., das 22h às 24h. Produção da
Carlos Townsend. Apresentação da Ivan Romero.

Musica
MARIA DA GRAÇA ALAN — Recital da violonista interpre-
tando repertório clássico e renascentista, com peças de Luiz
Milan, Alonso de Mudarra, S.L. Weiss, Gaspar Sanz, Fran-
cesco A. da Reggio, Roberto de Vissó e Fernando Sor. Au-
ditório do IBEU, Av. Copacabana, 690 — 11.° andar. Hoje,
às 20h30m. Entrada franca.

DUO RANEWSKY-KUNDERT — Recital do duo formado por
Eugen Ranewsky (violoncelo) e Violeta Kundert (piano), tlus-
trando a palestra sobre A Música Como Meio da Comunica-
ção. Casa de Rui Barbosa, Rua São Clemente, 134. Amanhã,
às 20h30m. Ingressos a CrS 15,00.

GRANDES VESPERAIS — Concerto da Orquestra de Cama-
ra da Rádio MEC, sob a regência do maestro Nelson Nilo
Hack. Solistas: Jean-Louis Sleuermann (piano), Olga Maria
Schroeter (soprano), Lerry Fountain (cravo) e Haroldo Emert
(oboé). Programa: Festival Bach (Concerto Brandenburgo n.°
3, em Sol Maior, Concerto n.° 5, em Fá Maior, para Piano
• Orquestra, Cantata 202, para Soprano e Concerto n.° 1,
em Ré Menor, para Píano e Orquestra. Sala Cecília Meireles,
Lgo. da Lapa, 47. Amanhã, às 18h30m. Entrada franca.

2a. BIENAL DE MÚSICA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA"
Série de sete conceitos a iniciarem-se sábado. 1.° concerto
— Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal, sob a regência
do maestro Eleazar de Carvalho. Programa: Convertimento,
de Bruno Kiefer; Sinfonia n.° 1, T 23, de Brono Blauth;
Convergências Op. 28, de Marlos Nobre e Santos Football
Música, de Gilberto Mendes. Sala Cecília Meireles, Lgo. da
Lapa, 47. Âs 21 h. Entrada franca.

•••••***••*•*••**
2a. SEMANA

DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA

1.9 Encontro de Astronomia e Astrofisl-
ca, — Hoje, programação final: As 9h — Pe-

e o Vagalume. Às Uh — O Universo
k<Sue Vivemos. As 15h30m — os filmes:

Òávida do Espaço e Desafio e Promessa, da
NASA, comentados por um astrônomo, As
17h — Da Criação aos Nossos Dias. Às 18h
30m — observação ao telescópio. As 20h — a
palestra O Sol, com o professor Marcomedes
Rangel Nunes,. do Observatório Nacional.
Planetário, Rua Pe. Leonel Franca, s/n.°,
Gávea (274-0096). Entrada franca.
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Teatro
Dentro do ciclo de palestras O Teatro

Brasileiro em Questão, g./e está sendo realizado no
Museu da Imagem e do Som, Marcos

Flaksman fala hoje, às ISh, sobre o tema
A Técnica do Cenógrafo

Cru.oó, t poça discuto llricomonte
problemas de Hbordsd. e comunl-
cação enlrt ser., humanos. Alé dia
30.

• •
O HOMEM OO PRINCÍPIO AO
PIM — Coletânea de Millor Fernan-
des. Dir. de Nobel Medeiros. Com
Lia Farrel, Bernadole Forroira, Gul-
lherme Martins, Olegário do Holan-
da. Teatro dt Givti, Rua Marquês
de São Vicente, 52 — 4.°. De 3a. a
5a., às 21h, 6... e sáb., às 20h e
22h., dom., ás 20h. Ingressos 3a. o
Cr$ 50,00 e Cr$ 20,00, estudamos,
An. e 5a. e dom., Cr$ 50,00 o Cr$
25,00 estudantes, 6a. e sáb. a Cr$
60,00 e Cr$ 30,00, estudantes.

A NOITE ÕÃTmAL DORMIDAS -
Texto de Petersen. Dir. do aulor.
Com Nilson Condo, Guilherme Os-
ty e Miguel Carrano. Teatro Teresa
Raquel, Rua Siqueira Campos, 143
(235-1113). De 3a. a 6a., às 21hl5m,
sáb. ài 20h e 22h30m, 'dom., às
19h e 21h30m. Ingressos de 3a. a
6a., t dom. a Cr$ 60,00 e CrS
40,00, estudantes, sáb. a OS
60,00. Farsa patética sobre a páli-
da rotina • os reprimidos ensaios
de três solteironas do Catete.

A CANTORA CARECA - Comédia
do absurdo de lonesco. Dir. de
Olavo Saldanha. Com Tibério Ce-
sar Velasques, Carlos Honorato,
Expedito Barreira, Rosana Gofman,
Sérgio Miranda e Antônio Gordilho.
Taatro _• Bolso, Av. Ataulfo ds
Paiva, 269 (287-9871). De 3a. a
6a.. às 21h30m, sáb. às 20h • 22h,
dom. às 19h e 21 h. Ingressos até
domingo a Cr$ 30,00.

CERIMÔNIA POR UM NEGRO Ã£
SASSINADO — Texto de Fernando
Arrabal. Dir. de Paulo Betti. Com
Adilson Barros, Márcio Tadeu, Elia-
ne Giardini, Ismael Ivo. Teatro
Opiniío, Rua Siqueira Campos, 143
(235-1113). Da 3a. a 6a. a dom.,
às 21h. Sáb-, àt 20h a 22h30m.
Vesp. dom., às lBh. Ingressos 3a.
e 4a., a Cr$ 30,00. Da 5a. a dom.,
t Cr$ 60,00 • Cr$ 30,00, estudan-
tes. Num clima Insólito, dois can-
dida.os a ator sonham com sua
frinfal entrada no mundo do tea-
tro.

QUARTA-FEIRA LA' EM CASA, SEM
FALTA — Texto de Mário Brasini.
Dir. de Gracindo Júnior. Com Hen-
ríette Morineau a Eva Todor. Teatro
Glória, Rua do Russel, 632 (245-5527)
De 3a. a 6a. a dom., às 21 h. Sáb.,
às '20h a 22h30m. Vesp. 5a-, às
17h • dom., às 18h. Ingressos de
3a. a 6a. e dom. a CrS 80,00 e
Cr$ 50,00, estudantes. Vesp. 5a.

Cr$ 50,00. Sáb. a CrS 80,00. Duas
velhas amigas encontram-se sema-
nalmente, há 41 anos, para chá e
lembranças.

DOIS PERDIDOS NUMA NOITE SU-
JA — Texto de Plínio Marcos. Dir.
da Osvaldo Loureiro. Com Osvaldo
Loureiro e Érico Vidal. Teatro João
Caetano, Praça Tiradentes (221-0305).
Da 3a. a 6a. a dom., às 21 h. Sáb.
àt 20h a 22b. Vesp. dom-, às 18h.
Ingressos a Cr$ 20,00. Dois patétl-
cos personagens vivem à margem
da sociedade. Até domingo.

O RIO DE JANEIRO, VERSO £ RE-
VERSO — Texto de José de Alen-
car. Direção Ruy Sandy. Com Chico
Ozanan, Kisco, Marco Antônio Pai-
meira, Angela Falcão e outros.
Taatro do Instituto da Educação,
Rua Mariz e Barros, 273 (228-3600).
Da 3a. a dom., às 17h30m. Ingres-
sos a Cr$ 25,00 e Cr$ 15,00, estu-
dantes.

DOR DE AMOR - Texto de Bréulio
Pedroso. Dir. de Paulo César Pe-
reio. Com Rosita Tomás Lopes, Nei-
Ia Tavares, Célia Azevedo e Paulo
César Pereira. Teatro Dulcina, Rua
Alcindo Guanabara, 17 (232-5817).
De 4a. a 6a., às 21hl5m. Sáb., às
20h e 22h. Dom., às 18h30m e 21 h
15m. Vesp. 5a-, às 18h30m. Ingres-,
ssos 4a„ 5a., e dom. a Cr$ 60,00

Cr$ 30,00, estudantes, 6a. e sáb.
a Cr$ 70,00. Um marido atônito e
enciumado com a descoberta que
tua mulher faz de si mesmo como
ser humano.
VAN GOGH E O CICLO DA CARNE
— Colagem de textos de Antônio
Artaud, Van Gogh e Agostinho Al-'
ves. Dir. de Jesus Chediak. Com
José Wagner e Celso de Almeida.
Teatro da Cata do Estudante UnH
varsitário, Av. Rui Barbosa, 762
(265-8817). Do 4a. a dom., às 21h.
Ingressos a Cr$ 40,00 e Cr$ 20,00,
estudantes. As figuras de Van Gogh
a Artaud projetadas contra o pa-
no de fundo das consciências emer-
•gentes do Terceiro Mundo.
W. M. - NA BOCA DO TÚNEL -
Comédia dramática .da Carlos Edu-
ardo Novaet. Direção de Cecil Thi-
-ré. Com Nelson Xavier, Carlos Kroe-
ber, Sirzana Faini, Ivan Cândido a*
Orlando Vieira. Taatro da Galeria,
Rua Senador Vergueiro, 93 . . .
(225-9185 a 225-8846). De 3a. a,
6a., às 21h30m, sáb. às 20h • 22h
30m, dom., às 18h a 21 h. Ingressos
de 3a. a 6a. a dom. a Cr$ 80,00 a
Cr$ 50,00, estudantes, a sáb. a
Cr$ 80,00. (14 anos). Um pedaço da
nossa realidade social apresentado
através _• umt relação da podar
entre um empresário cartola a um
trabalhador (jogador da futebol)
que já não serva mait ao sisternj.
DIVORCIO, CUPIM DA SOCIEDADE
T Comédia de Max Nunes a Hilton
Marques. Direção do Gracindo Jú-
nior. Com Ari Fontoura, Jorge Bo-
telho, Maria Cristina Nunes, Lúcia
Melo, Germano Filho e Norma Du-
mar. Taatro Casa-Grtnda, Av. Afra-
nio de Melo Franco, 290 (227-6475).
De 3a. a 6a. e dom., às 21h30m,
sáb. às 20h e 22h30m a vesp. dom.
às 18h. Ingresoss de 3a. a 6a. sáb.
(Ia. sessão) e dom. a CrS 80,00 e
CrS 50,00, estudantes e sáb. (2a.
sessão) a CrS 80,00. Intransigente
pai de família não aceita o divór-
cio da filha, que para convencê-lo
a mudar de idéia arma um plano
com o apoio da mãe.

A MORTE DO CAIXEIRO VIAJANTE
— Drama ae Arthur Mlller. Dir. do
Flávio Rangel. Com Paulo Autran,,
Nalália Timberg, Lourival Parlz, Hor-
son Capri, Porcy Airos, Simon Khou-
ry. Teatro Adolpho Bloch, R. do
Russel, 804 (285-1465 e 285-1466).
De 4a. a 6a., às 21h30m, sáb., às
20h e 22h30m, dom., às 18h •
21 h, vesp. 5a. às 18h. Ingressos de
4a. a 6a. o dom. a CrS 100,00 e
Cr$ 50,00, estudantes, sáb. a Cr$
100,00, vesp. do 5a. a CrS 50,00. O
velho vendedor não produz mais
como antigamenle, a sociedade
competitiva coloca-o à margem da
vida útil.

FÍM~DE PAPO - Comédia de Sér-
gio Cocco t Armando Chulak. Tra-
dução a adaptação de Lafayetta
Galvão. Direção de Eloy Araújo.
Com Aríete Sales, .Mauro Mendon-

ça, Licia Magna, Paulo Bravus e Jay-
me Barcelos. Taatro Sorrador, Rua
Sen. Dantas, 13 (232-8531). De 4a.
a 6a. a dom., às 2lhl5m, sáb., às
20h a 22h30m, vesp. dom., às 18h.
Ingressos 4a., 5a. a dom., a Cr$
70,00 e CrS 40,00, estudantes, 6a.
a CrS 80,00 a CrS 50,00, estudan-
tes, sáb., a Cr$ 80,00. As reper-
cussões da uma televisão enguiçada
sobre o convívio conjugai.

Suely Franco
e Milton Moraes:

Sodoma e Gomorra no
Teatro Mesbla

SODOMA E GOMORRA - O ÚLTI-

MO A SAIR APAGA A LUZ - Co-

média de João Bethencourt. Dir. do

autor. Com Milton Moraes, Jorge

D6ria, Sueli Franco, André Villon,

íris Bruzzi, Procópio Mariano. Tea-

tro Mesbla, Rua do Passeio, 42/56

(242-4880). De 3a. a 6a. e dom-, às

21hl5m, sáb., às 20h e 22h45m,

vesp. 5a. às 17h e dom., às 18h.

Ingressos de 3a. a 5a. e dom. a

Cr$ 80,00 e Cr$ 50,00, estudantes,

6a-, a CrS 100,00 e Cr$ 60,00, estu-

dantes, sáb. a CrS 100,00 a vesp.

de 5a. a CrS 50,00. Nas duas cida-

des bíblicas, os inocentes pagam

pelas culpas dos outros, enquanto

estes gozam os privilégios do po-
der.

SE~l7~pYr\SÒNÃGÈNS À PROCURA
DE UM AUTOR - Texto de Luigi

Pirandelo. Dir. de Paulo José, com

Dina Sfat. Luís Linhares, Rogério

Fróes, Míriam Pires, Vera Setta e

outros. Teatro Copacabana, Av. Co-

pacabana, 237 (257-1818 R. Teatro).

De 4a. a 6a. e dom., às 21 h, sáb.,

às 20h e 22h30m. Vesp. 5a-, às

17h a dom., às 18h. Ingressos 4a.

e 5a., e dom., a Cr$ 80,00 ,e CrS

40.00 estudantes. 6a. e sáb. a Cr$

80,00. Sob pretexto de uma exem-

plar demonstração de teatro dentro

do teatro, Pirandello discute alguns

traumas essenciais dò ser humano.

^ãcTmTmãltrate, RÒÜNSON -
Texto de Paulo Afonso Grisolli. Dir.
do autor. Com Luís Armando Quei-
rés e Eduardo Tornaghi. Teatro do
Sesc da Tijuea, Rua Barão de Mes-
quita, 539 (288-6197). De 4a. a 6a.,
às 21 h, sáb., às 21h30m, dom., às
18h e 21 h. Ingressos 4a. a CrS
30,00 e Cr$ 15,00, estudantes, de
5a. a dom. a Cr$ 60,00 e Cr$ 30,00,

estudantes e CrS 15,00, associados.
A partir do velho mito de Robinson

E'... — Toxlo de Millor Fernandes.
Direção de Paulo José. Com Far-
nanda Montenegro, Fernando T6r-
ros, Renata Sorrah, Maria Helena
Padrr Jonas Bloch. Taatro Maison
da Franco. Av. Presidente Antônio.
Carlos, 58 (252-3456). 4a. e 5a.,
s 21 h., 6a. o sáb. às 20h e 22h
30m, T-om. às 18h o 21h. Ingres-
sos 4a. a CrS 50,00 e CrS 30,00,
estudantes. Sáb. a Cr$ 100,00. Pro-
blemas dc casamento, relaciona-
mento sexual e matornldado na vi-
são das diferentes goraçõos da bur-
guesia carioca.

LIÇÃO DE~ÃNMÕmTa - Texlõ~ã
dir. de Carlos Mathus. Com Tony
Ferreira, Regina Viana, Roberto Azo-
vedo, Mareio do Luca, Ada Chase-
liov e outros. Taatro Gláucio Gill,
Pça. Cardeal Arcovordo (237-7003).
De 3a. a 6a., às 21hl5m, sáb. às
20h e 22h30m. Dom., às 18h e 21h.
Ingressos do 3a. a 6a. e dom. a
CrS 70,00 e Cr$ 40,00, estudantes,
sáb. (Ia. sessão) a CrS 80,00 e
CrS 50,00, estudantes, 2a. sessão
a Cr$ 80,00. Não é permitida a en-
Irada depois do espetáculo começa-
do (18 anos). A experiência da aná-
lise transacional em forma de dra-
matizações teatrais fixa os conflitos
psicológicos básicos.

MARIA E SEUS CINCO FILHOS -
Texto a direção de João Siqueira.
Com o grupo Dia a Dia: Jackson
Leal, Beboto, Carmem de Castro,
Irene Leonore e Cláudio Alencar.
Teatro Leopoldo Frias, Rua Manoel
de Abrou, 16, Niterói. 3as. e 4as.,
às 21 tn. Até dia 19 de outubro.
Teatro da Aliança Francesa da Co-

pacabana, Rua Duvivier, 43 . . .
(255-4334). Da 6a. a dom., às 21h.
Ingressos a CrS 20,00.

UM SANTO HOMEM - Drama de
Oto Prado. Direção de Luiz Men-
donça. Com Uva Nino, Sônia de
Paula, Déa Peçanha e outros. Tea-
tro Nacional da Comédia, Av. Rio
Branco, 179 (224-2356). De 3a. a
6a., às 21 h. Sáb. às 20h e 22h.
Dom., às 18h e 21 h. Ingressos de
3a. a dom. CrS 60,00 e CrS 30,00,
estudantes. Um misterioso santo ho-
mem modifica a visão do mundo
de uma turma de marginais.

CANTO E BRIGA NA TERRA SANTA
— Texto de Luiz Duarte. Direção
Mário Sérgio^ Com Luiz Duarte, Má-
rio Sérgio, Calico, Pauio Lacerda,
Victor Fuks e Arnaldo Buzack. Ali-
anca Francesa da Tijuea, Rua Andra-
de Neves, 315. 6a. e sáb., às 21 h.
Dom., às 20h. Ingressos a CrS 40,00
e Cr$ 20,00, estudantes. Até dia
30

O RATO SALTADOR - Texto e di-
reção de Marcos Caetano Ribas.
Com o grupo Contadores de Histó*
rias. Teatro Experimental Cacilda
Becker, Rua do Catete, 338 
(265-9933). De 4a. a dom., às 21 h.
Vesp. sáb. e dom. (para crianças
maiores de pito anos), às 17h. In-
gressos a CrS 30,00 e Cr$ 15,00,
estudantes. Vesp. para crianças a
CrS 10,00. Até dia 23.

ANIMAIS — Espetáculo de expres-
são corporal, com música de Pink
Floyd. Direção de Pedro Jorge. Com
Dione Ferraz, Jorge Vasconcelos,
Pedro Jorge, Renato Silveira, San-
dra Cazado e* Valéria Mendonça.
Teatro Pedro-Jorge, Rua Cardoso
Júnior, 16, Laranjeiras (205-0004).
Sábado, às 20h. Ingressos a CrS
20.00 (18 anos).

EXPOSIÇÃO — Criação coletiva de
Edgar Ribeiro, Jorge Frauches e Ruy
Sandy. Com o Grupo Ensaio de Tea-
tro Alberto. Aliança Francesa da Co-

pacabana, Rua Duvivier, 43. Sáb.
e dom., às 19h. Entrada franca.

CAMINHOS VERDES DO MAR -
Texto de Maria Wanderley Mene-
zes. Direção de Jorge Alegria. Com
o grupo Girassol: Arlindo Ribeiro,
Dirce Perrone, luis Brito a outros.
Sociedade Universitária Augusto
Mota, Av. Paris, 77, Bonsucesso.
Sáb. e dom., às 20h30m. Ingressos
a Cr$ 15,00 (16 anos).

INFANTIL
O JARDIM DAS BORBOLETAS -

Texto e direção de André José
Adler. Com Ligia Diniz e Duse Nac-
carati. Teatro Teresa Raquel, Rua
Siqueira Campos, 143. Hoje, às 15h.

Ingressos a CrS 30,00.
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UM FILME DE OSWALDO CALDEIRA
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A HISTÓRIA DO
BRASIL DE 45 A 64,
COM DEPOIMENTOS

E DEBATES
1 partir das 20h de hoje,
i .;¦;..:;..i
História Contemporânea
abrangendo A Crise Institucio-
nal Brasileira de 1945 a 1964,
no auditório da Faculdade
Cândido Mendes. O curso, for-
mado por oito aulas, será da-
do às terças e quintas-feiras,
prolongando-se até o próximo
dia 10, e contará ainda com a
presença de várias personali-
dades que darão depoimentos e
participarão dos debates. O Mi-
nistro Etelvino Lins, o Almi-
rante Sylvio Heck, o Ministro
Hermes Lima, Ivette Vargas,
Darcy Ribeiro, Nelson Werneck
3odre, Embaixador Álvaro Tei-
xeira Soares, Brigadeiro Melo
Teixeira, Embaixador Francis-
co Negrão de Lima e Ministro
Luiz Galotti são algumas das
importantes figuras convoca-
das para o testemunho pessoal
da época.

Pearl Harbour, Conferen-
cia do Rio de Janeiro, O Brasil
na . Guerra, Conferência de
Yalta, Demissão do Chanceler
Oswaldo Aranha, Morte de
Roosevelt, Campanha de Rede-
mocratização, Bomba Atômica,
Fim da Guerra e Deposição de
Vargas são os itens da primei-
ra aula. Em seguida, o curso
abordará Sucessão Presiden-
ciai, Candidatura Eduardo Go-
mes e Eurico Gaspar Dutra,
Constituinte de 1946, Rompi-
mento com a URSS, Cassação
do Registro e dos Parlamenta-
res do PCB, Criação da Escola
Superior de Guerra, Sucessão
Presidencial de Dutra, Adven-
to da Candidatura de Getúlio
Vargas, Governo Vargas, Petro-
brás, Banda de Música da UDN,
Crime da Rua Toneleros, Sui-
cídio de Vargas, Posse de Café
Filho, Posse de Carlos Luz e
Demissão do Ministro Lott.

Sucessão Presidencial,
Candidaturas Juscelino Kubits-
chek e Juarez Távora, Eleição,
Posse e Governo de Juscelino,
Aragarças e Jacareacanga,
Construção de Brasília, Fenô-
meno Jânio Quadros, O Brasil
e Cuba, Relações Brasil-Esta-
dos Unidos, Renúncia de Jânio,
Batalha da Posse, As Várias

Conspirações, Reforma Agrária,
Remessa de Lucros, Atitude
dos Governadores Magalhães
Pinto, Adhemar • de Barros e
Ney Braga, A Revolta dos Sar-
gentos, A Manifestação dos
Marinheiros, O Comício da
Central do Brasil, As Marchas
da Família, 31 de Março e 1<?
de Abril, Processo de Escolha
do Presidente Castelo Branco
são finalmente alguns dos de-
mais fatos a serem estudados
e debatidos, possibilitando as-
sim uma visão sistematizada
deste recente período da histó-
ria brasileira.

Esse primeiro curso faz
parte da programação do re-
cém-criado Centro Cultural
Cândido Mendes e, para a sé-
rie de oito aulas (às terças e
quintas, das 20h às 22h), será
cobrada uma taxa de CrS
300,00, com inscrições no local,
Rua Visconde de'Pirajá, 351.
Tentativa de Avaliação da Im-
portancia de Nietzsche no
Mundo Atual é o outro curso
já programado para o período
de 17 de outubro a 30 de no-
vembro. Será ministrado pelo
Embaixador Mário Vieira de
Mello em uma série de 12 au-
las, às segundas e quartas, das
20h às 22h, cobrando-se uma
taxa de Cr$ 600,00.

CONFERÊNCIA

O escritor português Antônio Jo-
sé Saraiva, professor de Teoria Li-
terária da Universidade Nova de
Lisboa, pronunciará amanhã, às
21h, no Consulado de Portugal
(Rua São Clemente, 424), uma
conferência sobre o centenário de
Alexandre Herculano, subordinada
ao tema Herculano e o Liberalis-
mo.

O arquiteto paulista Fábio Pen-
teado faz palestra hoje, às lOh,
no Salão Azul da Faculdade de.Ar-
quitetura e Urbanismo da UFRJ,
no Fundão, sobre suas obras e pro-
jetos recentes, entre os quais o
Hospital da Santa Casa de São
Paulo, para o atendimento de Z
milhões 500 mil habitantes fave-
lados e operários, e o Centro de
Convivência Cultural de Campi-
ias. Entrada franca.
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Teatro Cl ARA NUNES
Rua Marquês de SJo Vicente, 52
Shopping Cenler da Gávea.
Reservas: Tel.: 274-9696
a partir das 16 h.
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_J TOM JOBBM L
VINÍCIUS DE MORAES
TOQUINHO*MIUCHA

MUNIDOS HL* MtlM.IM VII PARA COMIM

TO) jmos M. €àMWÊãS>
DIREÇÃO DE AL0YSI0 DE OLIVEIRA

4«s / 5.'i / 6.<s • 22 HORAS - SÁBADOS: SESSÃO ESPECIAL AS 21.3DH.

ABERTURA DOS SALÕES, COM SERVIÇO DE
BAR E RESTAURANTE, A PARTIR DAS 20 HORAS

RESERVE SUA MESA COM ANTECEDÊNCIA.
/«AMC/«Ãn INFORMAÇÕES: 286-9293 • 286-9343.;
UariEbAU 266-4149 • 266-4096 •Í66-4621i ,

laVAMOS ao TEATRO
^THJPPí-BSE-EESBI^? fcSÉ

ADOLPHO BLOCH apresenta

PAULO AUTRAN em
k|A MORTE DE UM CAIXEIRO VIAJANTE^

de Arthur Miller direção: FLAVI0 RANGEL M
com. NATHALIA TIMBERG e grande elenco N«

TEATRO ADOLPHO BLOCH Rua do Russel, 804
Hoie Vosp. 18 hs. - a noite às 21,30 hs. . ..,___

Vendasemeçipadas^eresejyas ajnitlr das W hs^ /^'N_
telefones: 285-1465 e 285-1466.

K\ggy ; Produção: Difusão Sociedade Civil Ltda. .... ,_v"^\J-',/|

sWhs. /^ÍnÍ

4 ÚLTIMOS DIAS no TEATRO JOÃO CAETANO

DOIS PERDIDOS NUMA NOITE SUJA
de Plínio. Marcos — Dir. Geral: Oswaldo Loureiro

Hoje às 21 hs. — SOMENTE ATÉ DOMINGO
PREÇO ÚNICO: Cr$ 20,00 - Tel. .221-0305 - Patroc: SNT/DAC/MEC

-t-?CRUZEIRO
apresenta

AI.JQUINTO
Um ahow De/Com<hi(o Anísio

Produção de Robson Paraíso

TEATRO DA LAOOÀ
Ho[e não haverá espetáculo,

Infs: 274-7999 274-7748 274-7849

DINA SFAT LUIZ LINHARES ROGÉRIO FRÓES
SEISPERSONAGENS
A PROCURA DE AUTOR
D_PiRÂNDEtL0 Direção: PAULO JOSÉ

com Míriam Pires. Carlos Gregório' Hélio Ary. Vera
Setta, Thelnria Reston e grande elenco.

TEATRO COPACABANA Reservas: 257-1818
Hoje vesp. 17 hs. a noite

DAQUI A POUCO VAI ACABAR.

] 153.000 PESSOAS JÁ
.ASSISTIRAM

AS LOUCURAS DE

fy^TtOGEWI rs
DE3.aÀ6."21,30H. NA"
SABS. 20,30 E 22.30H.
DOMS.:-rBE 21,30 H.
ESTDS.: DE 3.» À 5.» E VESP. DOMS.

|i7 Meses em cartazi

SHOWDE^X^
MAX NUNES>
HAROLDO
barbosa e

•Agildo ribeiro]
teatro"'

princesa isabel
CRS 50,00 _RES#: 275-3346 >

JAZZ BLUES AND BALADS"THEDIVINEONE"

SARAH
VAUGH AN e trio |

TEATRO HOTEL NACIONAL
6a FEIRA, 21, ÀS 21 H

Promoção AULUS Intonns 23P-37?/ cí 399 1000
Vendas antecipadas a partir de 17/10 na
bilhotpna rio TNC (Av Rio Branco 179) p

Hotel Excnlsior. Copacabana (Av Allântica 1800)

IXSCULPÍM.MAS TIMOS O AlUGUtL, A COUÍBH COLUMBIA PICTURES «n-on
fASTM9Píluzjrci.efONCt>ARAPAMe... um,,lMETEDKOTCHEFF •PRotuofoBART/PALEVSKY
portanto: m^ mãosaoàttoi

_n*w_r^_Kü_v « ' H

GEORGE SEGAL
i IANEFONDA

cet<]ED.IVlcMÀHGNl Produriaa por PETFR GART r MAX PA1EVSKY
. jlolilio pAVID GILER/JERRY 3ELSON í MGHDECAIRICHLER

ArgumeniotíeGERALDGAISEH Dirigida paTEDKOTCHEFF

HOJEFUN
WITH
DICK

•JANE 2- 4-6-8-10 Hí.

i^^JPMHE
BKCTNI |l BRUNI

SODOMA GOMORRA
O ULTIMO A S/\lfí APAGA A LUZ

MILTON MORAES JORGE DÓRIA
ANDRÉ VILLON SUELY FRAN CO ÍRIS BRUZZI
COMÉDIA DE JOÁO BETHENCOURT • DIREÇÃO DO AUTOR

Fia. Colmar Diniz
TEATRO
MESBLA

Cen.Car.ot.aPaolini ,,„,,,.,  _iVESPERAL

HOJE ..._—. _jaj! 5-afra.
21.15H. RESERVAS 242-4880 f 1 7 HS.

DIRETAMENTE
DA POLÔNIA MAZOWSZEo^

BALLET FOLCLÓRICO DO MUNDO
Somente de 18 a 23 de outubro no

MARACANAZINHO
.__-----.-,De 3.J a 6.a às 21 horas

• J CURTA 'Sábado às 16 e 21 horas
\ ' TEMPORADA [Domingo 

às 16 e
I }_ 120,30 horas

Ingressos à venda: T. João Caetano
Mercadinho azul de Copacabana e Maraeanãzinho._,

Telefone pura PUBLICIDADE CERTA - 243-0862 (PBX)
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CARNEIRO
21 d* marco i 30 dn abril

FINANÇAS - Você deve limitar
suas atividades no setor profissio-
nal. Noo conte com colaborações,
pois você não será entendido (a),
Não faça projetos. AMOR — St
você tomar cuidado com • sua
impulslvidode, lera um ótimo dl».
Caso contrário, o clima será bas-
tante pernicioso, mesmo no plano
familiar. SAÚDE - Sua forma fl-
sica será excelente. Pode fazer es-
forços. PESSOAL — Resolva seus
problemas • organize um encontro
ou uma reunião com seus amigos.

TOURO
21 d* abril • 20 de maio

FINANÇAS — Não hesite em mu-
dar de emprego, se receber uma
proposta Interessante. A remune-
ração será provavelmente maior •
voei progredirá mais. Seus amigos,
(a) ajudarão. AMOR - Não duvl-
de dos sentimentos da pessoa
amada. Sua vida sentimental acha-
sa protegida. Cuide bem de seui
problemas familiares. SAÚDE —
Dia benéfico. Pratique esporte •
faça ioga. PESSOAL — Seja rea-
lista, não se deixe levar por be-
las promessas.

GÊMEOS
II d* maio ¦ 20 d* junho

FINANÇAS - Você receberá In-
centivo e proteção de uma pessoa
que notou suas iniciativas e ca-
pacidade. AMOR: Em qualquer
circunstancia, saiba que você tem,
Vênu» em quadratura. Isto indica\
que, por enquanto, a felicidade
não poderá ser completa. SAÚDE:

Dia pernicioso, não face exces-
sos. Possível inflamação. PESSOAL

Um acontecimento inesperado
o (a) deixará entusiasmado (a).

CÂNCER
21 da junho a 21 de julho

FINANÇAS - Tudo irá bem no
plano profissional. Não gaste di-
nheiro inutilmente e não assine do-
cumentos Importantes. AMOR —
Seja sincero (a) e este dia será
benéfico. Com Vênus em sêxtil,
você poderá ter ume grande ale-
gria. Excelente clima familiar.
SAÚDE — Boa. Voe» terá muito
dinamismo. PESSOAL — Ponha em
prática nus planos. Tudo que vo-
cê começar, dará bons resultados.

LEÃO
23 do julho a 22 d* agosto

FINANÇAS - Você tem boas
idéias, mas procure não ficar de-
sorientado (a). Reaja para poder
enfrentar ss suas obrigações.
AMOR — Este dia será neutro.
Estará favorecido o plano da ami-
zade. Covide seus amigos, que
ficarão bastante satisfeitos com is-
to. SAÚDE — Cuidado, possíveis
dores nas costas. PESSOAL. — Vo-
cê conseguirá resolver um proble-
ma que deixou em suspenso.

VIRGEM
23 do agosto a 22 de setembro

FINANÇAS — Saiba que atualmen-
te é necessário consentir que sua
família o (a) ajude. Você não de-
ye mudar de emprego. Não em-
preste dinheiro. AMOR: — Domí-
nio sentimental excelente. Comple-
ta harmonia. Pode fazer projetos
para o seu futuro. Plano familiar
benéfico. SAÚDE — Boa forma,
mas evite qualquer imprudência e
excesso alimentar. PSSOAl — Vo-
cê não saberá escolher seus ami-
gos. Prudência. t

BALANÇA
23 de setembro a 23 de outubro

FINANÇAS - Não tenha, medo cie
realizar unia determinada tarela.
Vá alé o lim. E' o melhor meio
de não errar. Não especule a não
faça solicitações. AMOR — Dia
neutro para você. Nada da novo
deve ser esperado. Aproveite pa-
ra pôr em dia a sua corrospon-
dêncla. Bom clima familiar. SAÚ-
DE — Tudo bem, mas alguns axer-
ciclos físicos serão multo provai-
tosos. PESSOAL — Você estará
Inseguro (a) procure encontrar ai-
guém capaz de ajudá-lo (a).

ESCORPIÃO
24 da outubro a 21 da novembro

FINANÇAS — Se você não come-
ler erros, terá uma promoção no
selor profissional. Recebimento fi-
nanceiro deve ser esperado. AMOR
— Cuidado com as influência ma-
léficas de Vênus. Será melhor não
fazer projetos. Evite todas as d:s-
cussões: SAÚDE — Boa forma ff-
slca. Pode começar uma diela.
PESSOAL - Cuidado, pois você
anda descrente das pessoas. Risco
de brigas.

SAGITÁRIO
22 de novembro a 21 do dezembro

FINANÇAS — E' provável que vo-
cê tenha idéias bastante felizes •
que serão bem sucedidas. Todavia,
não fale de seus projetos. AMOR
— Você continua com muita sor-
te. Aproveite. Uma notícia agra-
dável poderá chegar. SAÚDE —
Sua forma não será das melhores.
Relaxe um pouco. PESSOAL —
Procòre convencer os outros com
suas palavras e com seus atos.

CAPRICÓRNIO
22 da dezembro a 20 da janeiro

FINANÇAS — Bons aspectos. Mui-
ta sorte. Não a deixe escapar, sai-
ba aproveitar. Estudos favorecidos.
AMOR — Dia excelente. Novo tn-
contro. Você sentirá um sentimen-
to intenso por uma pessoa mais
jovem. Alegrias no seu lar. SAÚ-
DE — Você deve evitar os lugarei
freqüentados demais. Evite tam-
bém tomar excitantes. PESSOAL —
Procura criar ao seu redor um
clima harmonioso.

AQUÁRIO
21 de janeiro * II do fevereiro

FINANÇAS - Tudo lhe sorrirá.
Você pode esperar um recebimen-
to financeiro importante. Além
disso, a sua atividade será sus*
tentada pelo otimismo. Aja. AMOR

Uma amizade tomará uma gran*
de importância na sua vida. Ela
poderá se transformar num amor
sincero e durável. SAÚDE — Vi-
gie sua saúde, desintoxique-se.
Controle seu nervosismo. PESSOAL

Cuide bem de suas amizades.
Elas podem lhe ser úteis para o
futuro.

PEIXES
19 da fevereiro a 21 da março

FINANÇAS — Você toma seus so-
nhos por realidade. Seja mais po-
sitivo (a). Não imponha sua idéias
a qualquer preço. Escudos favoreci-
dos. AMOR — Você está cami-
nhando para uma grande satisfa-
ção sentimental. O plano da ami-
zade lhe reserva também grandes
alegrias. SAÚDE — Dores de ca-
beca, nervosismo, cansaço. Re-
cuperação rápida. PESSOAL - Vo-
cê conseguirá resolver um proble-
ma difícil que o (a) preocupa há
muito tempo.

PEANUTS

COMO E. QUE. VA\
SER O FUTURO DE

voeis?

ELA TEM LINDOS
OLHOS CASTANHOS!
E UM SORRISO DE
DERRETER CARAMELO!

© 197; United Fealure Syndicate. Inc. \
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LOGOGRIFO Jarênlmo Ferreira
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Charlo» M. Sthulz A . C

PRO&LEMA N/° 10
1. assunto (4)

2. banheira (4)
3. beborrão (5)
4. bocado (4)
5. boldrlá (5)
6. calcanhar (5)
7. cuidado (8)
8. dolmã (6)
9. frágil (5)

10. intenção (6)
11. leme (5)
12. moita (S)
13. negro (5)
14. ociosidade (4)
15. ouropcl (5)
16. pecíolo (4)
17. quadro (4)
18. retaliação (6)
19. tecedor (7)
20. turbante (5)
Palavra-chave:
13 loira.

Consiste o IOGOGRIFO em encontrar-se determinado
vocábulo, cujas consoantes já estão inscritas no quadro
acima. Ao lado, à direita, é dada uma relação de vinte
conceitos, devendo ser encontrado um sinônimo para
cada um, com o número de letras entre parêntese», t
todos começados pela letra inicial da palavra-chave. As
letras de todos es sinônimos estão contidas no termo
encoberto, respeitando-se a» letras repetidas.

Solução» do problema n.° •: Palavra-chave: GOVER-
NAMENTAl. Parcial»: garante; galerno; graveto; «área;
•ornar; gatear; galante; goelar; gana; galaar; gaveta;
gota; gênero; germe; geena; gemer; greve; ganta; galai
germano.
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CRUZADAS Cario» da Silva
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HORIZONTAIS — 1 — substancia de natureza polissa-
caridica que impregna certas paredes celulares nas plantas,
constituindo o calo dos tubos crivados, e se dissolve, ao
recomeçar a circulação da seiva. 7 — o quinto mês do ca-
lendário caldcu. 10 — que apresentam atelopodia (imper-
feição congênita dos pés). 11 — condição ou mancha cia-
nótica da pele, geralmente com aspecto marmóreo, cau-
sada por frio, compressão ou neurose vasomotriz. 12 —
antiga moeda divisionária do Sião. 13 — relativas à Pa-
ninsula Ibérica, constituída por Espanha e Portugal 14 —
onomatopéia do ruído de fungar ou de «om nasal. 16 —
palavra com que to designa uma unidade num grupo do
pessoas, animais ou coisa» d* que o parte, ou um con-
junto constituído dt duat ou mais partes desse grupo.
17 — grupo de cerca de 10 peões que empreita uma
tarefa rural. 18 — árvore silvestre de que se tire boa
madeira para carpintaria (pi.). 21 — sovada, surrada. 22

que é semelhante i «erpente. 24 — por outras pala-
yras. 

25 — gênero de planta» aráceas cultivada» graça»
às suas folhas recortadas • perlusas. 27 — medida grega
de comprimento. 28 — aplico massa de vidraceiro em.

VERTICAIS — 1 — pano fino de algodão, fabricado
outrora em Calicute. 2 — (Port.) enfraquecer, diminuir. 3levedura de cerveja, medicinal. 4 — relativos a legu-
mes, aos vegetais empregados como alimento. 5 — qual-
quer tecido fabricado com fibra vegetal ou sintética cuja
consistência lembra a da seda. 6 — o gênero épico. 7espécie de guisado que os hebreus preparavam à
sexta-feira para comemorarem no sábado. 8 — qualidade
de papel entremado com uma camada de betume e uaa-
do como envoltório Impermeável no transporte de mer-
cadorias. 9 - filho de Arão, neto de Sem. 15 - pátio
entre doi» corpo» de um edifício grego, ou entre doi»
muros, mesáulio. 17 — fazenda inteiramente abandonada
e em ruína». 19 — Inflamação da membrana mucosa da»
sengiva». 20 — rebanho. 22 t- elemento de compoileão
que encerre a idéie de em, prematuro. 23 - pensão que
o enfiteute pagava ao «enhor. 26 — indivíduo importante.

líxieot utilizados: Morai», Fernando, Melhoramento»,
Aurélio, Caianova» o lirial.

BEIOTTO, MOZAR E RUVINA
Apó» curta estada em nossa companhia, regressaram

a Portugal os confrade» Belloto, Mozar e Ruvina. Por In-
termédio dele» ficamos a par do movimento charadi»lico
portuguê» e da» novidade» ocorrida» no campo de nossa
Arta-Ciência.

SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR

HORIZONTAIS — flamengo, aranl, aval, gaturamo»,
agi, ode, ropalomera, inico, ico, nin, guarir, ota, orraca,
«ado, redor, «antola». VERTICAIS - tagarinos, aragonita,
latipinada, anu, mirologo, gamem, ovo, ei, ado, ac, ei-
rada, aorar, urro, arei, on.

Correspondência e ramais» de livrei • revista» para:Rua da» Palmeira», 57 apto. 4 — Botafogo — ZC-02.

E UM GOSTOSO
NARIZINHO IGUAL

AO SEU! ,_.--cr-

ACHO QUE R&SPON-
Dl BEM 

%A PER.GUN-
TA !

KÍD FAROFA Tom K. Ryan
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EH! S£ü FORMIGUEIRO
TÁ PEGANDO FOGO!.'

ff

Johnny Hart

PEGAM FOGO, SEU
IDIOTA!

FORMIGUEIROS NÂbll ^ESSE C,AS9,' Q9EAG^e

t
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m
SUA MULHER TA' FA2ENTX3
COiVk DOZE SUtlElTOS, COM
CHAPÉUS ENGRAÇADOS \

E BOTAS DE BORRACHA?!'

{&£-

O MAGO DE ID Brant Parlcar e Johnny Hart

VOSSA ALTE1A CONC0R-
OA QU6 A MULHER DE.VA
DEIXAR DE LADO SUA
CARREIRA PARA PICAR

EM. CASA... E TER
FILHOS?!

/COMO E QUeTY
/ VOCÊ DEIXOU A \DOMA BICUDA «6 j
V LIBERAR SEU
^VESTlilPIDO?-'
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Carlos Eduardo Novaes

MATIAS, 

o Homem
do Povo, acordou
no fim da frase
do locutor, que
berrava no rádio:
"...uma vitória do
povo". Sentou-se
na cama, sem en-

tender direito o que ouvia e res-
mungou: "Vitória do povo? Não
deve ser aqui". Apurou o ouvido
mas o programa terminou sem que
Matias soubesse detalhes daquela
estranha vitória. Ainda sentado na
cama, cocou a cabeça, bocejante, e
pensou: quando foi mesmo a últi-
ma vitória do povo? 22? 37? 45?
não me lembro, e gritando para a
mulher na cozinha:

Maria, você se lembra quan-
do foi a última vitória do povo?

O povo, reconheçamos, lem
um péssimo retrospecto. Fosse in-
cluído na Loteria e mesmo chegando
ao empate já seria dessas zebras
de provocar um ou dois ganhado-
res. Está há mais tempo do que o
Coríntians para conquistar, já não
digo um título, mas pelo menos
uma posição condizente com o ta-
manho e os anseios da sua torcida.
Infelizmente nos torneios sociais se
dá o contrário dos torneios de fute-
boi: a força dos times é inversa-
mente proporcional ao tamanho de
suas torcidas. Sempre vencem os ti-
mes de menor torcida. Vai daí o
povo continua segurando sua lan-
terninha, acumulando um rosário de
derrotas e sendo rebaixado todos
os anos depois do jogo contra a
Inflação.

Nessas condições é natural
que a frase "uma vitória do povo",
tenha deixado Matias perplexo. De
início pensou tratar-se de informa-
ções do noticiário internacional, de-
pois julgou que fosse um programa
humorístico, por fim perguntou à
mulher que também não soube res-
ponder: disse ter ouvido apenas
qualquer coisa com relação a São
Paulo.

Vitória do povo em São Pau-
Io? Então eu vou pra São Paulo.

Peraí Matias. Você nem sa-
be do que se trata.

Não tem importância. Qual-
quer coisa é melhor do que nada.
Já imaginou, uma vitória do povo?
Não posso perder essa. Nunca vi
uma vitória do povo na vida.

Pediu de volta uma parte da
grana que tinha dado a mulher pa-
ra comprar comida, arrumou uma
sacola e disse ao sair: "Não me es-
pere pra janta, você sabe, tem mui-
to tempo que a gente não ganha.
Vamos festejar até o Natal". Saiu,
parou no boteco da esquina e com
a sacola nas costas gritou: 

"Olha aí
gente boa, tô indo pra São Paulo.
Vou ver de perto a vitória do
povo".

O povo venceu em São Pau-
Io? — perguntou um.

Duvido — disse o mecânico
— com o time daquele coronel bai-
xando o cacete não tem povo que
vença.

Houve eleições lá? — inda-
gou um aposentado pelo INPS.

Você parece maluco: já viu
vitória do povo em eleição?

Quem foi que falou em vi-
tória do povo?

Não sei — disse Matias —
mas parece que foi uma autori-
dade.

Então só pode ter sido no
futebol. O pessoal só se lembra do
povo na hora do futebol.

Alguém comentou que deviam
estar falando sobre o jogo de hoje
entre Coríntians e Ponte Preta. Ma-
tias deu de ombros. Disse que iria
assim mesmo: "Eu não agüento
mais derrota, par uma vitória do
povo sou capaz de assistir até tor-
neio de cuspe em distancia. Se é
que o povo ainda tem força pra
cuspir".

São Paulo estava em festa.
Nunca se ouviu tanto a palavra po-
vo saindo de bocas tão limpas e
•bem tratadas (ah, que refrescante
sensação de bem estar!). Nunca o
povo foi tão proclamado, tão elo-
giado, tão lembrado, tão usado. Es-
tão todos interessados na vitória do
povo: os jornais para lançarem suas
edições extras, as lojas para nego-
ciarem mais flamulas e souvenirs,
os bares e restaurantes para vende-
rem mais bebidas; os dirigentes pa-
ra faturarem mais prestígio e o Go-
vernador para ver se diminui a
"temperatura" de São Paulo. Agora
me respondam: com tanta gente in-
teressada na vitória do povo, ai-
guém tem dúvidas que o Timão vai
sair dessa abstinência de 23 anos?
Como disse o Zé Inácio, poucas ve-
zes no futebol mundial se viu um
esquema tão poderoso montado pa-
ra ajudar um time. Aliás, já estava
tudo arrumado .para domingo pas-
sado mas' segundo o presidente do
Coríntians "o 

juiz impediu a nossa
vitória". Sempre o juiz. O juiz é o
comunista do futebol brasileiro:
quando não há mais ninguém a
quem culpar então se transforma o
juiz em bode expiatório.

O Governador, especialmente
o Governador, está fazendo tudo
para uma vitória do povo. Dizem
até que já pensou, no caso de um
primeiro tempo difícil, mandar, no
intervalo o Coronel Erasmo fazer
uma preleção para o time da Ponte
Preta. O Governador tem andado
na maior excitação anunciando que
torce pelo povo, perdão: pelo Co-
ríntians desde criancinha. Está vi-
brando com essa possibilidade de
uma vitória do povo. Quer mistu-
rar-se a ele. Hoje pela manhã já
mandou seus auxiliares à rua para
comprar roupas que a façam ficar
com jeito de povo. Os auxiliares fo-
ram e voltaram com caixas de sa-
patos, camisas, calças. Colocaram
em cima da mesa do Governador
e disseram:

— Taí, Governador, foi o que
de melhor encontramos na linha da
moda-povão para esta primavera-
verão.

O Governador interrompeu a
audiência e dirigiu-se ao toalete do
gabinete para experimentar as rou-
pas acompanhado por uma corte de
auxiliares e alfaiates. Um dos asses-

A
VITÓRIA
DO POVO

sores abriu uma caixa e lhe entre-
gou uma calça: "Experimenta essa
Governador".

Calça americana? — Bradou
o Governador de cuecas. — Eu que-
ro me vestir como povo brasileiro.
Desde quando esse povo usa jeans?

Bem, tem uma parte do po-
vo que usa.

Mas não a parte que torce
pelo Coríntians. Calça americana eu
já uso normalmente para aparar a
grama do meu jardim. Eu quero
uma calça igual a do meu jardi-
neiro.

Que tal essa? — perguntou
outro assessor. — Era a mais bara-
ta que tinha: amarrota, perde o
vinco, rasga, desbota, amassa, fei-
ta de um tecido vagabundo, da pior
qualidade.

Excelente — exclamou o Go-
vernador mirando-se no espelho —
mas, para ficar mais ao estilo do
povo não seria melhor fazer uns
remendos?

O alfaiate, com uns alfinetes
presos na boca, abaixou-se para
marcar com giz o lugar dos remen-
dos. Aproveitou e perguntou ao
Governador: "O senhor não gosta-
ria também de uns furinhos? Acho
que um furinho feito com ponta
de cigarro daria o maior íharme".
O Governador concordou. Um ou-
tro assessor lhe passou o cinto: um
cinto de papelão imitando crocodi-

Io. O alfaiate sugeriu que para dar
uma cor mais popular 

"talvez fosse
bom descascar o cinto próximo ao
buraco onde entra a fivela". O Go-
vernador procurava se ajeitar den-
tro da calça meio larga e resmun-
gava: 

"Não sei como é que o povo
pode se adaptar a essa moda".

Veja agora essa camisa —
disse outro assessor.

Horrível — berrou o alfaiate
torcendo o nariz. — Péssima, detes-
tável.

O senhor acha? — Pergun-
tou o Governador colocando-a junto
a calça. — EU acho até que está
combinando.

Por isso mesmo: combinan-
do demais. Pra povo tá do maior
mau gosto.

E essa?
Essa dá — disse o alfaiate

mas precisamos sujá-la um pouco.
Isso mesmo — concordou o

Governador — e não se esqueçam
de sujar bem a parte interna do co-
larinho. Se possível vamos poí-lo
também.

Agora só falta o sapato, Go-
vernador. Experimenta esse aqui.

O modelo é bem popular —
disse o Governador observando-o

mas assim, limpo, brilhando não
dá, isso não é sapato de povo. Vá
lá fora esfregue um pé no barro e
jogue o outro dentro de uma poça
dágua.

MEIA 

hora depois,
com um sorriso
pendurado nos lá-
bios, o Governa-
dor fazia gestos e
poses (populares)
diante do espelho
cercado pela ad-

miração dos seus assessores e ai-
faiales.

Que tal? Estou com cara de
povo?

Incrível Governador: o se-
nhor é o próprio homem do povo.

Não pensei que o senhor fi-
casse tão bem de povo. Ti com ca-
ra de metalúrgico desempregado.

O senhor é o povo, sem ti-
rar nem pôr. Com essa pinta ga-
nharia qualquer concurso de opera-
rio padrão.

Enquanto os elogios se suce-
diam o alfaiate tratou de dar os úl-
timos retoques: tirou o relógio do
Governador (povo não usa esse re-
lógio), a pulseira do braço direito,
esvaziou a carteira, enfiou-lhe uma
bandeira do Coríntians numa das
mãos, um radinho de pilha na ou-
tra, úm boné na cabeça, colocou um
pente aparecendo no bolso de trás,
um porta-carteira de plástico no
bolso da camisa, fez um furo na
meia e aconselhou-o a retirar os
dois dentes postiços. Um auxiliar se
aproximou e sugeriu que o Gover-
nador levasse um documento que
o identificasse "nem 

que fosse es-
condido no sapato". E explicou:

Só por precaução. E' que
com esse jeito de povo o senhor
pode ser preso a qualquer mo-
mento.

Antes de seguir para o estádio
o Governador passou em casa. En-
trou e parado na porta acenando
com a bandeira perguntou à mu-
lher: "Que tal?".

Paulo! Que que houve? Vo-
cê 'enlouqueceu? Que roupa é
essa?

Estou vestido de povo.
Ora, Paulo, tira essa roupa.

Você não fica bem de povo.
Deixa de ser chata, mulher.

Isso é só uma vez a cada 22 anos.
Eu vou pro jogo.

Então se voltar com essa
roupa faça o favor de entrar pela
porta dos fundos para não assustar
as crianças.

De volta ao carro, juntou-se
novamente aos assessores e quis sa-
ber do programa oficial para o jo-
go. O programa já estava pronto:
daria algumas entrevistas às rádios
e televisões exaltando a possível
vitoriado povo; tiraria uma, foto
abraçado com Elisa, a torcedora

padrão do Coríntians, faria uma
visita de cortesia aos Gaviões da
Fiel e acenderia uma vela numa
encruzilhada. Terminada a partida
com a vitória do Timão, invadiria o
campo e .ao lado de outros torce-
dores carregaria os jogadores em
volta olímpica pelo estádio. Seu as-

sessor — que lia o programa — dis-
se que já estava tudo preparado:

O senhor vai levar o goleiro
Jairo nas costas. Ele já foi avisado.
Está reservado para o senhor.

Mas logo o Jairo? O Jairo
eu não agüento. Não estou acos-
tumado a carregar peso. Não tem
outro'mais leve?

E' que o Jairo com aquele
tamanho todo aparece mais para o
público, Governador, mas se o se-
nhor quiser nós trocamos por ou-
tro. Que tal o Russo?

Não. O Russo não — ata-
lhou o Secretário de Segurança ao
seu lado. — Não se meta com o
Russo, Governador. Aliás eu estou
até com vontade de dar umas bor-
doadas no Russo se o Coríntians
perder.

Os assessores confabularam
por uns minutos e resolveram op-
tar pelo Vladmir: "Cremos 

que lhe
fica bem Governador, o Vladmir é
jovem, é leve, é preto, é muilo po-
vão". Depois haveria uma segunda
volta olímpica, "só 

que desta vez o
senhor seria carregado pelo povo.
Já contratamos oito pessoas do po-
vo para levá-lo. A noite é livre: o
senhor poderá ir a sede do clube,
cantar, beber, botar a Elisa no colo,
abraçar o presidente do Coríntians,
cumprimentar o Osvaldo Brandão e
não se esqueça de fazer um discur-
so dizendo que a vitória do Co-
ríntians foi a vitória do povo. Não
se esqueça também de recolocar
seus dentes: os fotógrafos estarão
atentos".

Terminado o jogo, durante as
comemorações, Matias, o Homem
do Povo chegou perto' do Governa-
dor e com aquela humildade do
nosso povo disse: "Governador, eu
gostaria de fazer um pedido ao se-
nhor".

Faça — disse o Governador
limpando o bigode de espuma —
eu hoje atendo a qualquer pedido.
Faça meu povo.

Aproveitando a ocasião eu
queria pedir ao senhor pra ver se
dava para melhorar um pouquinho
as condições de vida do povo.

Melhorar? — bradou o Go-
vernador. — Mais que isso? Você
não está vendo a festa? Ò povo
nunca esteve tão feliz. Em que ou-
tro país do mundo há um povo tão
feliz? Mais que isso e esse povo é
capaz de explodir de felicidade.

E' só mais um pouquinho de
liberdade, um pouquinho só — con-
tinuou Matias — seria uma outra
grande vitória.

E essa vitória já não foi o
bastante? Escuta: não se pode pre-
tender várias vitórias ao mesmo
tempo. Eu prometo mais liberdade
mas vamos esperar pelo próximo
título do Coríntians. Fique tranqui-
Io, homem do povo, 22 anos pas-
sam depressa. J
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Irene Ravache e Gianfrancesco Guarnieri, a freira e o
delegado que se encontram numa cela

'MILAGRE
NA CELA7 A TORTURA

VENCIDA
PELO SEXO

Alberto Beutienmúller

Sãç Paulo — O Primeiro Semi-
nário da Dramaturgia Brasileira, ei-
cio de leituras dramáticas de peças
proibidas pela Censura federal rea-
lizadas no Teatro Ruth Escobar, en-
cerrou-se com a apresentação do
texto de Jorge de Andrade, Milagre
na Cela, na última segunda-feira. O
tema central é a história de uma
freira, considerada subversiva pelas
autoridades policiais, que é tortura-
da e, na tentativa de humanizar seu
torturador, acaba entregando-se a
ele para'ser violentada. O texto, li-
do por Irene Ravache, Ruth Esco-
bar, Gianfrancesco Guarnieri e Wal-
ter Marins, foi considerado fraco
pela mesa debatedora, integrada por
Antônio Cândido, Leo Gilson Ribei-
ro e Sábato Magaldi.

Antes -do espetáculo, o ator Pau-
Io Goulart explicou que as leituras
constituíam o primeiro passo de
uma reação "contra a cultura oficial
que nos querem impor, e para dar
o nome aos bois, trata-se da Censu-
ra". Esta reação reuniu, nas várias
leituras do Primeiro Seminário, mais
de 5 mil pessoas. Agora, a Associa-
ção dos Amigos e Alunos do Ruth
Escobar, que promoverá outras lei-
turas e já tem 1 mil 800 sócios regis-
trados, com carteirinha, lançou
campanha para conseguir 10 mil só-
cios, até o fim do ano.

O tratamento dado às torturas
da freira Joana, que preferiu sair do
convento para as ruas, no intuito
de ensinar às crianças o mundo real
em que vivemos, foi mais metafísico
do que físico, perdendo a carga dra-
mática. A própria mensagem da pe-
ça, cantada por todos no fim, está

impregnada de certo comodismo: "é
preciso sobreviver para os dias que
virão". Assim, a freira Joana prefe-
re entregar-se ao delegado Daniel a
tòrnar-se mais uma mártir e, no fi-
nal, assina uma declaração de que
nada aconteceu ali dentro, em vez
de continuar sua luta.

Antônio Cândido foi o primeiro
a falar sobre a peça. Preferiu dizer
considerá-la complexa; viu "vários
caminhos", mas preferiu destacar
apenas um: "o ponto saliente da
oposição que existe entre uma visão
esquematizadora da tortura e a hu-
manização das relações imprimidas
pela freira; ou seja, a odiosidade do '
processo de tortura contra uma ino-
cente." Afirmou ainda que "havia
ama riqueza de construção com a
freira trocando o método normal de
comportamento para humanizar o
delegado, seu torturador".

O crítico literário. Leo Gilson Ri-
beiro disse não poder analisar em
profundidade o texto, "muito rico
em humanidade, mas cheio de cha-
voes, de lugares comuns, bem dife-
rente de sua outra peça — esta sim
um dos melhores textos da drama-
turgia nacional — Veredas da Sal-
vação. Para Ribeiro, Jorge de An-
drade "não é senhor da peça, haven-
do mesmo uma certa superficialida-
de emotiva, que envolve a platéia,
mas nada diz, apesar da humanida-
de contagiante".

O crítico de teatro Sábato Ma-
galdi fez uma análise dos diversos
ciclos do autor de Milagre na Cela,
desde o problema do apresamento
dos índios, passando pelo ciclo do
ouro, do café, até chegar aos probíe-

mas urbanos atuais (Ossos do Ba-
rão e A Escada). "Sentiu o autor di-
Eiculdades ao deixar o ciclo memo-
rialista, passando para uma realicla-
de mais atual, produto de uma nova
opção. Fugindo às suas tônicas, mas
conservando ainda o esquema orga-
nico de suas peças — as mulheres
sempre dominadoras, como a freira
Joana", Sábado Magaldi acredita
que essa."é uma virada significati-
va", definindo o conjunto de obras
de Jorge de Andrade cbmo o "mais
coerente e orgânico dá dramaturgia
brasileira". Apesar disso, Milagre na
Cela foi uma grande decepção para
o crítico, "pois é extremamente es-
quemática, utilizando-se ainda da
técnica de iluminação para determi-
nar o tempo físico das ações, com os
vários momentos se interligando. As
personagens estão bem estrutura-
das, mas não há realização drama-
tica". No final, pede ao autor que
trabalhe mais a peça, tornando-a
uma obra de arte, deixando de lado
o esquema intelectualizado ali apre-
sentado.

O público presente aos debates
em nada melhorou os conceitos emi-
tidos, criando-se diversas confusões
sem sentido, com perguntas gros-
seiras e sem a menor possibilidade
de indicação de caminhos para a
discussão. O autor defendeu-se afir-
mando que a situação que vive a
personagem central era o resultado
da fusão de três fatores verídicos:
um de uma freira que se entregou
ao torturador, outro de uma tortu-
rada que acabou vivendo com o pró-
prio torturador e o terceiro uma que
cede sem o querer, embora não fos-
se freira.


