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TEMPO
Bom, com nebulo-
lidade, aumentan-
do • instabilizan-
do-Jo ao enfarda-
cer, com pancadas
• trovoadas. Tem-
peratura estável.
Ventos de Norte a
Noroeste rondan-
do para Sudoeste,
fracos a modera-
dos, com possí-
veis rajadas for-
tes. Máxima: 40.4
(Realengo). Mini-
ma: 21.5 (Alto da
Boa Vista). (Ma-
pas na página 15)

PREÇOS, VENDA AVULSA:
Eittdo do Ris d* Juneiro •
Minas Gerai»:

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

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

Dias útei» .... CrJ 5,00

Domingo» .... Cr$ 6,00
CE, MA, AM, PA. PI, AC •
Territórios:

Dias útei» .
Donilnflos .
Argentina
Portugal . .

Cr$
CrS

P$
Esc.

5,00
7,00

5
12,00

ASSINATURAS - Domiciliar
(Rio • Niterói):

3 meie» Cr$ 280,00
à meses Crj 500,00

(São Paulo, capitai;.-

3 mesci .... CrJ 400,00
6 meses .... CrJ 800,00

Postal, via terrestre, em todo
• território nacional, incluii*
V* Rio:

3 meses . ... CrJ 280,00
6 meses .... CrJ 500,00

Postal, via aérea, em todo o
território nacional:

3 meses . ... CrJ 325,00
6 meses .... CrJ 600,00

EXTERIOR - Via aérea: Am*,
rica Central, América do
Norte, Portugal * Espanha:

3 meses . . . . USJ 207.00
6 meses .... USS -114.00
1 ano . . . . USJ 829.00

América do Sul:

3 meses .... USJ 150.00
6 meses .... USJ 300.00
1 ano ... .USJ 600.00

Demais países:

3 metes .... USJ 304.00
6 meses .... USJ 60900
I ano .... U5J I 218.00

— Via marítima: América,

Portugal • Espanha:

3 meses .... USJ 41.00
6 meses .... USJ 82.00
I ano USJ 164.00

Demais paises:

3 me.es .... USJ 58.0C
6 meses .... USJ 116.00
1 ano . ¦ ¦ .JJSJ 232.00

ACHADOS E
PERDIDOS
AVISO A PRAÇA - CMF, Cart.

Ident. CaM. Motorista Credicard
n°l . : 203.15865.01.9
203.15865.02.7. Roubados em
27.2.77 -- Valdenir Ribeiro cie
Souza, Tônia Ribeiro de Souza,

COMUNICO - Que fo. extravia-
da « p t> y< de id-mifoçio do
«uwmovel Ford Maver-ck 1974
Phca RJ. 2M 5SÍ8 dwnii
N9 L B5 ENG 03737.

COMUNICO quo foi extraviada
•i carreira de sócio ptopd*'ar o
do late Cube do £<o de Jane;-
ro, pertencente *o Sr. John Ed-
«ar Hedernan titulo n° 1.151.

CARLOS PIMENTEl OE BARROS
FRANCO comunlc*, car* fm
ira' ', que se entreviou o «eu
cert,íic*do, com torça dt d1-
ptoma d» guarda-livros pro
vjiorvsdo.

GRATIFICASSE 4 quem eruonirar
os documentos de fíoiane F*<-
nandes Gomei dt Souza. Tei.
288-1939;

PERDI umt bolta "cop-inge"
com oi seguinfti documentei:
Certificado d o prepr edaò-i,
taxa redoviíria p.193 ex. W76,
guia tagvro de ve^uio, ref,
eo *ufo OX-7978, curte.ri df
habitação de amador, carteira
de contabiüsta CCC-G8-2I3J2.
Certío Crscjtcsfd e outros
documento» de' mensr imper-
tência. Solícito * qicem *n:on-
trou se comunicar comigo m o
lei. 152-5370 oue será bem
gratificado, Etequieí ftodrigue:.

VERA COMES FERRAZ - Declara
qu* foram roubados sua Cirt,
de identidade I.F.P. 232950»,
sua carteira de motorista e seu
Credicard na m a n h í de
2 8/2/77. Gtetitica-se tel.
227-5191.

EMPREGOS

DOMÉSTICOS
A BABA' - P»ra criança d« 9

meie*. Exige-i» referencias re-
cenres. PAgá-ae bem. *ua Hüa*

_tio dt Gouveia, 112 apto. 401»
ACOMPANHANTE e tervltoi M.

nriort idos». Precisa-se. Cr$
1.000. Av. Copacabana, 664/
501. BI A.7. 236-2237.

Ã EMPREGADA - Familia de
3 pessoas, lodo ttfvlço, OM.
C'S 600, tf referencias. R.
Guífjwo Sampaio, 111/53 Leme.

A EMPREGADA - Todo serviço.
3 pestoat maiores, paga-se
bem, refs. R. das Ler inteirai,
478/ 807.

AO. CENTRAI DOMESTICA,
efer. babás, arru. cop. coi. ce-
••'ro, fax. d>/. Av. Cope, 610/
s. 419. T. 236-3161.

A COZINHEIRA - Procisa-i* 1
Rua i-f.li.vc, 47/ 101 - Tel.
287-2502 - Otdenedo 900,00
in * i INPS.

A COZINHEIRA - Copeira, ar.
rumadelra • babi. Par« cat*
<le I viuvo. Ord. CrJ I.BCO.OO
-.4» Av. Cop.iabane, 750, S02.

AG. ClASJt -A'' Mèàd lidar
em atendimento 255-6449 apre-
lenta dernést. c/ref. does. t.
cadastradas coz, cop. er. etc.

ARRUMADEIRA ¦ FAXINEIRA -
Precisa-se - Oorme fora. Refe-
rência. Pajo INPS. Dou feriai.
leblon - 227.2461. (C

ÃRRÜMAOEIRA/ COPEIRA -
Prrciia-se, paga sa bem. Só
com refs. R. Santa Sof a, 781
•cto. 402. Te'. 234-0666.

ARRUMAOEIRA, ... • pnxura
com prática. &oa *oõr4r.v,a
tVT, ref. A-.. AMan! ca, 2888/
(01.

ARRUMADEIRA-COPEIRA - Caia
éf tfs:»f.en'a, p*a*i-;a r»(i., e
elo::. - - . h bem. Av. C .-.»'¦
* Crui, 121/ 80'. piamango.
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Magalhães Pinto abraça Petrônio Portela, que o substitui na Presidência do Senado Federal

Dom Eugênio
quer a união
entre bispos

"A unidade entre os pastores é
essencial à Igreja e tudo devemos fa-
zer para restabelecê-la", disse ontem
o Arcebispo do Rio de Janeiro, Cai-
deal Dom Eugênio Sales, numa decla-
ração a respeito das acusações feitas
pelo Arcebispo de Diamantina, Dom
Geraldo Sigaud, aas bispas de Gonus
Velho e São Fêlix do Araguaia.

Enquanto em Diamantina Dom
Gtsraldo Sigaud evitava a imprensa, os
dois acusados — Dom Tomás Baldin-
no e Dom Pedro Ca.saldáliga — rece-
biam a solidariedade de bispos e re-
ligiosos de diversas regiões do pais.
Uma possível intervenção do Vatica-
no, no ca.so, somente ocorreria se este
se transformasse num conflito entre a
Igreja e o Estado brasileiro. (Pág. 13)

Velloso crê que
poupança não
será alterada

O Ministro do Planejamento,
Reis Velloso, disse ontem em Bra-
silia que "é pouco provável quevenham a ser feitas alterações no
sistema de caderneta de poupan-
ça". Embora não tenha afirma-
do, o Ministro deu a entender quenão será aceita pelo Governo a
proposta de fixar um limite paraa correção monetária nos depó-
sitos em cadernetas.

De volta de uma visita de
uma semana aos Estados Unidos,
onde manteve contato com ban-
cos oficiais e privados, o Sr Reis
Velloso afirmou que "só recebe-
mos demonstrações de confiança
na economia brasileira". Anun-
ciou ainda que a partir deste mês,
ou de abril, o Governo intensifi-
cará esforços para manter em
2','<> a média mensal de infla-
ção neste ano. (Página 18)

Geisel escolhe
Enrico Rezende
lider no Senado

O Sr Eurico Rezende, 58
anos, foi escolhido ontem para
suceder o Sr Petrônio Portela
na liderança do Governo no
Senado, e, logo após receber o
convite do Presidente Geisel,
afirmou que a única diferença
que via entre eleição direta e
indireta é que "enquanto a
primeira 6 mais festiva, a se-
gunda é mais solene".

O novo líder disse acredi-
tar em reformas políticas 

"por-

que a Revolução ainda não en-
cerrou seu ciclo. E a Revolução
que não faz reformas não é re-

-volu-ção,—é quartelada". lile-
preferiu não falar, porém, da
situação brasileira, pois "não
tenho nenhum ponto-de-vista,
nem posso ter. porque o meu
ponto-de-vista é o do Governo".

O Senador pelo Espírito
Santo negou que houvesse
qualquer dificuldade política,"pois temos a gratidão do po-
vo, e a maioria da Nação está
com o Presidente, porque as
eleições municipais deram a
c 1 e, indiscutivelmente, u m
mandato eletivo direto. E te-
mos Deus ao nosso lado.

Os Srs Marco Antônio Ma-
eiel e Petrônio Portela assumi-
ram ontem as Presidências da
Câmara e do Senado, defen-
dendo o diálogo e a necessida-
de de instituições fortes, en-
quanto o novo líder do MDB,
Deputado A 1 e ncar Pintado,
anunciava sua disposição de
convocar reunião dos líderes
oposicionistas de todas Assem-
bléias estaduais. (Págs. 2,3 e 4)

Café custa mais
caro no Rio a
partir de hoje

Os preços do café mo ido sobem
hoje entre 5.1% e 6.8% para o consu-
mídor carioca. Os novos preços são os
seguintes: caíé moido normal, CrS
•Iíi.30; moido na hora. CrS 47,20; em-
balado a vácuo. CrS 47.94. Estes au-
mentos entram imediatamente em
vigor e serão examinadas posterior-
mente pelo Conselho Interministerial
de Preços, pois os torrefadores traba-
lh.un em regime de liberdade vigiada.

Em Chicago, as cotações da soja
voltaram a subir ontem, alcançando
296 dólares «Cr$ 3 mil 389 ¦ por tone-
iada para entregas em maio. Exporta-
dores brasileiros acreditam que as co-
tações ainda podem subir, pois as es-
toques americanos de soja estão redu-
zldos praticamente a zero. i Pagina 201

Argentina
acusa EUA de
intromissão

Cuba estende Carro oficial
mar territorial
para 12 milhas

Na véspera da entrada em vigor
nos Estados Unidos da lei que criou a
zona econômica de 200 milhas mari-
Umas, o Conselho de Estado de Cuba
estendeu ontem de três para 12 ml-
lhas o seu mar territorial, e estabele-
ceu também o limite de 200 milhas
para a pesca e preservação dos recur-
sos naturais.

A noticia foi bem recebida em
Washington, porque a Rádio de Ha-
vana anunciou que os cubanos estão
dispostos a negociar com outras pai-
ses qualquer superposição de limites
marítimos. Separados por apenas 90
milhas, no estreito da Flórida, os dois
países precisarão definir oportuna-
mente um limite médio entre suas
respectivas zonas econômicas. (Pág. 7)

pára onde
quer no Centro

Temerosos da represália de auto-
rldades, os guardas da PM que fls.
calizam o transito no Centro não im-
pedem que carros oficiais parem em
locais proibidas, às vezes ao lado da
placa de proibição. Os motoristas par-
ticulares seguem o exemplo e a cam-
panha contra os estacionamentos
clandestinos, iniciada há um mês pelo
Detran, não surte o efeito desejado.

Um dos guardas defendeu-se com
o argumento de que "é melhor não
dar atenção a este problema, a não
ser que se queira ser transferido pa-
ra o subúrbio". Na Avenida Presiden-
te Vargas, o DNER se encarrega de
dar exemplo negativo, mantendo seus
carros em fila dupla. Em toda a área
de estacionamento da Coderte exis-
tem pontos clandestinos. (Pagina 5)

Em nota que diz: "Nenhum
Estado, qualquer que seja sua
ideologia ou poderio, pode atri-
buir a si mesmo o papel de tri-
bunal de justiça internacional,
interferindo na vida doméstica
de outros paises", o Governo de
Jorge Videla qualificou de intro-
missão em seus assuntos internos
a decisão norte-americana de re-
duzir sua ajuda militar, sob o ar-
gumento de que a Argentina
viola os direitos humanos.

O Presidente Carter, em en-
trevista ao Washington Slar, rei-
terou que gostaria de tornar os
EUA "o ponto focai de crescente
preocupação mundial pelos direi-
los humanos". Insistiu que o tema
nào seria objeto de barganha em
questões como as negociações
com os soviéticos para a redução
de armamentos. (Páginas 7 e 8)

Petrobrás vai
investirem 77
Cr$ 24 bilhões

A Petrobrás vai investir, en 1977,
CrS 10 bilhões 914 milhões na produ-
ção e exploração de petróleo — 88.1 %
a mais do que em 1976. Os investi-
mentos totais da empresa atingirão
CrS 24 bilhões 941 milhões. 56,2% a
mais do que as Cr$ 16 bilhões invés-
tidos no ano passado. A segunda área
a receber maior volume de investi-
mentos è o refino de petróleo,
que contará com Cr$ 6 bilhões 675
milhões.

Em Viena, os Ministros das Fi-
nanças da OPEP iniciaram ontem
reunião de dois dias para decidir o
destino de créditos de cerca de 800
milhões de dólares (CrS 10 bilhões
296 milhões), que serão concedidos a
paises pobres e com problemas de ba-
lanço de pagamentos. (Página 19)

Ano LXXXVI — N.° 322

Funcionário federal
tem 30% de aumento

Foram aumentados em
30%, a partir de hoje — por
decreto do Presidente Geisel —
todos os vencimentos, salários,
proventos e pensões do pessoal
civil da União, ativo e inativo,
dos membros da Magistratura
e do_ Tribunal de Contas da
União, do pessoal civil docen-
te e coadjuvante do magistério
do Exército e da Aeronáutica e
dos pensionistas. O salário-fa-
mília passou a Cr$ GO.

Para corrigir desequilí-
brios, o decreto fez maior rea-
juste para os integrantes
da Justiça Militar, do Tra-
balho, do Distrito Federal e
territórios e do Tribunal de
Contas da União.

Ao explicar na televisão,
ontem à noite, o decreto, o As-

sessor de Imprensa da Presi-
ciência da República, Coronel
José Maria de Toledo Camar-
go, reconheceu que, para com-
pensar o custo cie vida, o au-
mento deveria ser de 46',, mas
disse que essa vantagem se
tornaria falsa, pois a realidade
da inflação e a aceleração de
seu ritmo em muito pouco
tempo engoliriam tudo o quefosse concedido.

O Coronel Toledo Camar-
go fez um apelo aos ricos para

.que restrinjam seus lucros e
atenuem seu padrão de vida"às vezes tão exagerado para a
fase de economia que o Brasil
está vivendo", e ao espírito
cristão da classe média para
que suporte os tempos difíceis
do país. (Páginas 14 e 15)
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Subsecretário Christopher (D) v recebido pelos Embuixa-
dores Saraiva Guerreiro (E) e Paulo Cabral de Mello (C)

Ford do Brasil
reclama de
pressão do CIP

O presidente da Ford do Brasil, Jo-
seph ONeill, afirmou ontem que a in-
dústria automobilística "recebe real-
mente uma pressão do CIP" e que sua
empresa perdeu em 1U76 250 dólares
por veiculo produzido, levando-se em
conta as elevações de custos que não
foram repassadas nos reajustes de pre-
ços concedidos pelo CIP.

A General Motors confirmou que
reduzira sua linha de produção, sem
prejuízo para o modelo Chevette, e po-
ierá dispensar até 1 mil funcionários de
sua fabrica cm São Paulo. Os Sindica-
tos dos Metalúrgicos de São Caetano
do Sul e de São Bernardo do Campo
consideram que a não contratação de
novos funcionários na Indústria au-
tomobilistica "indicaria uma anor-
malidade nas vendas". (Página 181

EUA e Brasil
negociam hoje
uso do átomo

O Embaixador dos Estados Unidos,
John Crimmins. disse ontem que "na-
da está acertado e tudo se resolverá
no oialogo que se vai iniciar" hoje,
em Brasilia. entre o Subsecretário de
Estado. Warren Christopher, e o Chan-
celer Azeredo da Silveira, sobre a
questão nuclear. A missão norte-ame-
ricana chegou ontem a Brasilia.

Os membros da missão, por deter-
minação da Embaixada, não darão de-
clarações à imprensa e o Departa-
mento de Estado se reserva o direito
de divulgar, "se e quando achar nc»
cessárlo". o resultado das reuniões. O
Itamarati marcou para 9h30m de hoje
a abertura das negociações, em local
a ser escolhido entre o salão da Se-
cretaria-Geral e umü das salas de
reuniões do Palácio. írágir.a 12)

A MOÇA OU SENHORA - I.I-
vul variado <om r»Utinti« pa-
fo Cr{ 1 000,00 Ap. da caul
folga fim úm ««mana TV no
quarto («ri,, • 13? talirlo. Av.
Copacabana, 583 Í06

A AGENCIA - Ola.ac. amp.a-
¦adai para um da Iralamanla
baba* práricat » mpotialiiada»
acompanhanlts para ptttoat
tdout a «nfarniM coiinhairai
COpolrit tnotorlilai ttl. Toda»
com rafortncia te lida* Garan.
tímoi pirminindi, Ttl.
3357524 - 254 !536

AG. OONA LAUDA ITDA. '-¦-
ce coz nhç-raj arru. cop. brbii
rg. te^ontdii T«l. 224-4936.

ARIUMADEItA PRECISA-SE -
Moc.rvha para «runwf « lavar
• passar pecai rriikíM, fo'ga
d* 15/15 di*. :¦»,.. 600.00.
:>.".-'* r«f«rêrKi«i. Tratar i v(o !el. Tflun.

AO CASEIRO - Prtciia-i» caia!,
cozinheira t iardinciro, c/ boai
referências, bom »*t*r o. Av
Aíranio de Meto Franco, 393/
401. Tal. 247W18.

A COZINHEIRA - Coilnhat pa.
ra 3 peiamt, dofnr «rtjgve*.
boat r«ferino>M. Ordenado
1.500,00. - Iranr R Anitno'
Raojtl. 132. Gav*a. T • I.
I74-2421.

AGENCIA SIMPÁTICA 333-36*0
— Atend* imediaio %/ pedido
de ernxn. cop. cozinheiras, ba-
bi», l/**rviço, caseiros, aecnv
panhantes, enfermeiras, etc. te-
moi umbem fanineiras. Uva-
átirn, (uuadt.rat, darüiai.
0omé**«9» rea:meníe sefwrio-
nadai. Rga Evamia á» Vejgi,
3J/UI3.

AGENCIA GIRASSOL - <.:¦*,.<¦
eoí. cop, arrum. bebas p/ oèsis
d* «Ho traio. I«l. 257-2011.

A EMPREGADA • ...I a eiKan.
ae:fa todo serviço mence pes-
wr. Oocvmenfida e ref. 1 #00
mínimo. SaUrio moiro bom a
comb<nif. Gen, GJscèrío, 335/
1004.

'A EMPREGADA PARA IO0O
SERVIÇO - i coilnhtira trivial
¦• >'; ¦..:.- Pare pequene familia
<¦'."-¦*». Pegemoa 1.500,00
mal» INPS. P»d»-s» refwíix1.»
* documtnmi. lei. :./"¦":;3.

A.B.C. emeregada par« oóo
«rviço. </ princ» t refere»»-
c ai. Tr»'ar pro fone 2255:-»7.

AGENCIA ALEMÃ D. OLGA -
Oferece coiinheir», coptir».
baba eicolhtdisstme por 0.
Olga hi 15 anos ne sede oró-
pria. Icli.: 235-1024 a 235-1022
Av. Copacabana, 534 ao'o. 402.

AG. DELMINI - Olaraca: ro».
is). banqyeí, for»>e • fogão.
cco(i). arrumad., fav., t*v., pea<
tad, motor, mo? d, babás,
et teiro, enf, fax, serv. d<ar ttas
- Tel 254-4318.

AGENCIA SANTA MÔNICA -
Oferece p/ casa i no trato ba-
bi tf noções c» enferm. ccz.
f. fogie, copi. errum. dar. «k.
Ref. mn. I ano. T»l. 221-1201.

AGENCIA D. OIGA - Cotinhal-
ras, copeiras. ftebii e • i
por rr<m. Av. Copacabana, 534
•p. 402. I- 235-1024 «
8 54-8340.

ÃS EVANGELISTAS DA AG
DANGEL - Oferece oitm* cp-
zinh»#*i «nu. cooei. bab*t c*-
seiros e ««jampanhaníe. —
255-3229.

AGENCIA MLRCURIO 254-3«í5
— 235-3667 ttm étime» cor. t*r.
babis, mot. fax. past. o^filai
c doe. que f>cam ««qutvada».

AGENCIA SENADOR - Oferte
ôtmjs cc2 -nheiras, esperai,
babe», boas iti. garanti* p«
manente. Telefone MMMffi

AÇÃO MISSIONÁRIA DO BEM
— Atendo com presteta *»u
pedido do domestica tm 9*'*!
babás coiinheiras < o p e i r a s
acompanhantes c>ovorn«nta« rtc
Todai com referências sólidas
Tel.: 23t-U41 - 2S5«5«».

ACEITO EMPREGADOS - Do-
místicos ambos o» sísoj cozi
nheira. Uvadcrj. Pauad. Cos
tore>ras. Faxineiro. Caseiro ca*
pina'. Docum. 317-1416.

A DETALHE SERVICE, cfcr*.*
a» melhores cozmHeirea. babi»
cv-rsedds, am)nwdt>f«. diamtat
com çarenti+t 2 3 6-0079,
257^3C^.

A COZINHEIRA com eri^a
tkxai e tf». do*m'r emp^e^o
peq. fam. Cr$ Í.30>3Av. Viera
ícyto, 620 «cto. 902. — Te!-:
247-9352.

A. EMPREGADA - Para «.ul
1.20 cozinhe bem- Tem mi-
oiina. Reiarèncíai. T. 257-9710.

A COZINHEIRA - Trivial wMa-
do, precise-te com referencie»
àt 1 ano. Salíinj CrS 1.200,00.
?r«»*r: Su* Conseiheí»o tafayo-
«. n" ?4'30l - Tekleno
287-1882.

A COPEIRA - ARRUMADEIRA
— P*ecttA-s« com mwite prilít»,
com referènc»*» de 1 anti sal*-
rio OS 900,00. Irr«i A*.
Cooatabane, 262/' 79 l«l,ton»t
237-6290.
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Coluna do Castello—
Conversações

apesar de tudo
Brasília — Está aprazado para amanhã

um primeiro encontro do Presidente do Se-
nado, Sr Petrônio Portela, com o secretário-
geral do MDB, Sr Thales Ramalho. "Há mes-
mo o que conversar?" — perguntou o segun-
do ao primeiro. "Há" — respondeu o Sr Pe-
trónio. "Você sabe, com eleição indireta, não
dá para conversar", insistiu' o Sr Thales Ra-
malho. E o Presidente do Senado: "Sempre
há o que conversar. Vamos aprofundar as
vistas, examinar o quadro em seu conjunto"."Então, vamos" — concordou o secretário-
geral do MDB.

Esse acerto e esse diálogo ocorreram em
meio ao tumulto das votações 7ias bancadas
partidárias para escolha de líderes e mem-
bros da Mesa. Verificou-se um estado de re-
belião, por inspirações diversas, caracteri-
zando-se uma conspiração de direita, queafetou mais gravemente a autoridade do no-
vo Presidente da Câmara do que, dois anos
atrás, ficara ferida a autoridade do Sr Célio
Borja. Desta vez houve combinação desarti-
cidadã maliciosamente nos bastidores. A pro-
pôsito, ainda o Sr Thales Ramalho lembrou
Os Maias, de Eça de Queiroz e a expulsão
de João da Ega ão baile a fantasia na casa
dos Cohen. Entrando desesperado no rama-
lhete, com sua faJitasia de palhaço, João da
Ega ouviu a pergunta do velho Afonso da
Maia: "Má estréia?", ao que respondeu:"Péssima estréia".

O sccretário-g^al do MDB não esconde
que a vitória do Deputado Alencar Furtado
na disputa da liderança da bancada na Ca-
mara afetou a direção do Partido. Embora
acreditando na hipótese de entrosamento en-
tre um líder que irá procurar expressar
uma opinião mais agressiva, sem com isso
querer ferir de morte possíveis entendimen-
tos destinados a assegurar a sobrevivência
das instituições, sua atitude é de apreensão."Tudo quanto espero", comentou com bom
humor, é que o Alencar não nos obrigue a
andar de pijama com um revólver no bolso".
A vitória do candidato oriundo do grupo Au-
têntico tornara-se previsível desde as pri-
meiras horas do sábado, quajido se consoli-
dou o apoio da bancada fluminense à sua
candidatura. Esse apoio, em si, retira da vi-
tória do Sr Alencar Furtado o caráter sec-
tário que se lhe pretende atribuir.

Mas, vendo em cc ijunto o quadro e au-
tevendo o impasse a que as decisões presi-
denciais nos conduzem, o Sr Thales Rama-
lho, que costuma reter o que leu, citava ain-
da as memórias de Winston Churchill. Quan-
do o grande estadista voltou da conferência
de Ialta para disputar a eleição na Inglater-
ra e saiu derrotado, perdendo o Governo, sua
mulher procurou consolá-lo: "Winston", dis-
se ela, "pode ser que tudo isto seja a graça
de Deus". O velho líder respondeu: "Se é,
ela veio muito disfarçada". A direção do
MDB está aparentemente tão deprimida,
com a decisão de transformar em indiretas
as eleições diretas e de remodelar a estrutu-
ra dos colégios eleitorais, quanto Winston
Churchill o estaria com a surpreendente der-
rota que lhe foi imposta na véspera da vitó-
ria das potências aliadas na guerra que se
travava em nome da democracia.

Quanto aos acontecimentos da Câmara,
no que se refere à Arena, tudo parece con-
figurar-se num jogo de espertezas no qual
aparentemente sempre ganham os mais es-
pertos. O Sr Marco Antônio Maciel, agindo
de boa-fé, prestigiado pelo Governo e prevê-
nido pela manobra antecedente que parali-
sara seu antecessor na presidência da Cama-
ra, se mostrou impotente para conter um ex-
perimentado manobrista eleitoral, que desde
cedo aprendeu que, nessa matéria, todos os
expedientes são válidos. Da negociação, me-
diante a qual se paralisa a boa-fé, à mano-
bra de bastidores, pela qual se impõe o pró-
prio interesse. Contra o Sr Paulino Cícero
tudo foi invocado, inclusive vetos antigos
dos serviços de segurança, e com a queda do
rival de área eleitoral do Sr José Bonifácio
mais um posto foi dado ao Piauí, na pessoa
do Deputado João Clímaco.

Quem jogou com igual malícia, no caso,
foi o Sr Raimundo Diniz, recusando-se a
disputar uma eleição articulada em velho,
mas eficiente estilo, e preparando-se para tra-
var seu combate em melhores condições, na
expectativa do reforço de apoios que fugiriam
ao controle do todo-poderoso lider do Gover-
no. Mas quem perdeu em tudo foi a Câmara,
onde imperou a quebra dos compromissos. De
qualquer forma, os dois Partidos deram de-
monstrações de inquietação e vitalidade que
representam um sinal e uma advertência de
que o Congresso deseja viver e de que as ins-
tituições civis querem sobreviver.

Dificilmente o coordenador da política
oficial conseguirá a esta altura compreensão
para uma manifestação politica que se an-
tecipe ao uso do Ato Institucional. As refor-
i7ias impostas pelo sistema terão, segundo to-
dos os hidícios, de ser adotadas segundo o
ritual do regime sob o qual vivemos quer
dele gostemos ou não. Virão pelo Ato, com
todos os seus corolários e co7isequéncias. O
potencial de transigência e negociação do
MDB está inaproveitado c, como se sabe, es-
taria aí um manancial para que se manti-
vesse uma política de distensâo com o mini-
mo de riscos para a segurança do processo
revolucionário, ainda cm curso.

Carlos Castello Branco

Terça-feira, 1°/3/77 n ¦<* 
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Três cursos
atualíssimos

da Associação•um
de Marketing.

1) Marketing: Planejamento e Estratégia da
Empresa.

Você vai ser aluno do Prof. Ernesto
Trevisan, uma das maiores autoridades no
assunto na Europa, laureado pela
Universidade de Torino, ex-professor da
Universidade de Fontainebleu, Centro de
Treinamento dos Executivos da FIAT, na
Itália, eMontedison, lecionando atualmente
no CEBRAE. Apesar deste currículo
internacional, as aulas serão em português.
O Prof. Trevisan ê o responsável pela

formação de toda uma geração de grandes
especialistas em marketing e planejamento
empresarial. Você poderá ser um deles. Basta
aproveitar bem este Seminário, abrangendo
todas as etapas do plano global de marketing,
com vários e importantíssimos casos concretos.

0 Seminário ê de 40 horas/aulas, indo de
7 a 1.1 de março, no Hotel Glória.
2) Sistema de Informações em Marketing.

Você estuda como obter, registrar,
processar e disseminar informações, internas
e externas, básicas para as decisões de
Marketing de sua empresa. E mais
planejamento, pesquisa, central de inteligência
em marketing e teoria da amostragem.
Tudo eom exemplos práticos.

O curso dura 45horas/aula. de 7 de março
a 7(S' de abril, á noite, das 19 ás 22 horas.
Professores:Klebcr Sá Rego. Virgilino Borges
de Andrade, Mauro Szwarcwald, Alfredo
1'attalini.-Número de vagas limitado: 3(1. ¦

Este curso fu: parte doPackage"Planejamento de Marketing", que tem mais
duis cursos: 'Analise de Potencial de
Mercada e Previsões de Vendas" e"Planejamento e Controle em Marketing"
(previstos /nira maio ejunhoj. O Package
deixa você eom tuna ampla c profunda
visão sistematizada do processo deeisôrio
cm marketing.

3) Merchandising & Promoção de Vendas.
Você ganha uma visão clara e objetiva da

importância do merchandising e da promoção
de vendas como elementos da estratégia da
empresa e seu intimo relacionamento com
a propaganda.

Você aprende merchandising na indústria,
com o desenvolvimento do produto,
o problema dos rótulos e embalagens,
o estudo de marca, a programação visual.

Você estuda o merchandising no varejo,
eom o ponto de venda, sua localização,
estrutura e ambientação, as técnicas de
exposição, as promoções das lojas.

Você entra fundo na promoção de vendas,
a nivel de vendedor, revendedor e consumidor.
Sempre eom exemplos práticos.

O curso lem 45 l\orastaula, de S de março
a 15 de abril, à noite, das 19 às 22 horas.
Professores: Paulo Whitaker Penteado,
ElioDemier e.LuizCarlos \rendramini.
Número de vagas limitado: 30.

Informações <?. matricula na
Av. Passos, 122. salas 1303/1306. com dona Helena,

ou pelo'telefone. 223-3060.?
Associação Brasileira de Marketing

(Jucm sabe mais, vende mais.

Coordenação da
Impacto-Marketing & Planejamento Industrial

Petrônio assume presidência
do Senado e defende diálogo

Brasília— O Rcnarlnr Po. nnu»/.»<! r.r.™n „„(„ .,,,>„ _i  .1-,. . . .. V—'Brasilia — O Senador Pc
trònlo Portela (Arena-PI)
rol eleito ontem j Presidente
do Senado, com 52 votos de
um colégio de 65, tendo as-
sumido o cargo logo após
com um discurso em que
preconizou o debate que"não é estéril ou nocivo,
mas útil", e através do qual
se alcança "o entendimento,
em trabalho comum exem-
plar".

Três senadores votaram
em branco e um deles deu
seu voto ao Sr João Gou-
lart, que no resultado fina!

apareceu como voto nulo.
Faltaram à sessão de ontem
nove Senadores: Gustavo
Capanema <MG>. Benedito
Ferreira (GO*. Italivlo Coe-
lho (MT), Lcnolr Vargas
(SO, Paulo Brossard e Tar-
so Dutra 'RS), Dirceu Car-
doso (ESi, Marcos Freire
(PE) e Renato Franco
(PA).

A MESA

Ao encerrar a apuração,
o Sr Magalhães Pinto pro-

clamou eleito preslderl^ do
Senado o Sr Petrônio Porte-
Ia. O representante do
Piauí subiu à Mesa e rece-
beu o posto de seu colrga de
Minas Gerais, que deoceu oo
plenário onde recebeu cum-
prin.cn bos e abraços dos Sc-
m adores presentes.

Em segundo escrutínio, o
Senado escolheu, após um
intervalo de vinte minutos
do primeiro, os demais
membros da Mesa. E tudo
transcorreu conforme a a
combinações feitas. Foram

eleitos os Srs José Lindoso
(Arena—AM), Io Vlce-Prcsi-
dente: Amaral Peixoto
<:MDB—RJ), 2.° Vlce-Presl-
ciente; Mendes Can ale
i Arena—MT), 1 °-Scrreià-
rio: Mauro Bene vi d os
'MDB—CE), 2.°-Secretarío;
Henrique La Roque
(Arena—MA), 3.°-Secretarlo
c Renato Franco (Arena—
PAi, 4.°-Sccretàrio. Suplen-
tos, os Senadores Ota Ir Be-
cker (Arena—SO), Rui Car-
neiro (MDB—PBI, José Es-
teves (Arena—AaM) e Alte-
vií Leal i Arena—AC).

Discurso de Magalhães
"Dou graças a Deus, caros colegxs, por ter a

consciência do dever cumprido, nesta hora em que
passo ao eminente amigo Senador Petróndo Porte-
ia, a Presidência da Mesa do Senado da República.

Assumi o honroso cargo com o mesmo espirito
de missão que anima a minha vida. Eleito pela
desvanecedora confiança cívica de todos os sena-
dores, empcnhel-me no trabalho pelo crescente
prestigio das instituições parlamentares.

A responsabilidade politica de eminentes bra-
sileiros que têm assento nesta Casa amparou-me e
aos dedicados companheiros da Mesa — aos quais
agradeço a superior colaboração — no desempenho
de tarefa decisiva em nossa evolução democrática:
a existência de um Poder Legislativo em que a Na-
ção se identifique e nele rcdc.scubra um dos Ins-
trumentos de realização de seus justos anseios.

Se não poupamos esforços na consecução dcs.se
objetivo, também procuramos o bom entendimento
com o Executivo e o Judiciário pois a harmonia
entre os Poderes da Republica atende os interesses
do Estado, da sociedade e do cidadão.

O êxito conquistado 50 se tornou possível por-
que contamos com o prcstlgíamento do Poder Le-
gislatlvo por parte do eminente Presidente Ernesto
Geisel e a constante colaboração dos nobres sena-
dores da República. Igual colaboração tivemos dos
membros do Congresso Nacional, representados pe-los .senhores deputados e a operosa dedicação do
funcionalismo da Casa. ao qual dirigimos especial
palavra de carinho e de reconhecimento.

Mercê de Deus. na presidência desta Casa não
faltei à fidelidade aos Ideais que sempre nortearam
a minha vida. Eles Iluminaram as Incertezas com
que invariavelmente nas defrontamos no exercicio
da ação cívica, afastaram perplexidades inerentes
a todo processo evolutivo e, sobretudo, revigoraram
a certeza de que a moderação e o equilíbrio .<áo as
virtudes mais essenciais ao convívio humano clvl-
lizado cujo nome político é democracia.

Ao Senador Petrônio Portela, meu sucessor na
Presidência desta Alta Câmara, formulo as melho-
res votas de completo êxito. Não lhe faltam as qua-lidades reclamadas pela missão cm que, mais uma
vez, se vai Investir. Aberto ao diálogo, flexível quan-do o espirito de concórdia recomenda a tolerância,
sereno quando a energia se impõe na preservaçãodos valores que nas cabe sustentar e defender, sar
bendo distinguir entre firmeza e intransigência,
estou certo de que prestara novos serviços ãs ins-
tituições parlamentares, que carecem de estar em
inequívoca sintonia com as fontes populares quelhe dão origem.

Convido a Sua Excelência o presidente Petró-
nio Portela, a assumir o cargo para o qual acaba de
ser eleito".
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Discurso de Petrônio
"Assumo a presidência desta Ca^i quando o seu

plenário, pela dimensão e altitude do debate, ganhaa consagração da opinião pública nacional, ao reco-
nhecer-lhe a primazia no trato dos problemas brasi-
leiros, função primordial dos parlamentos.

Por uia da discussão seria, enseja-me a participa-
çáo dos contrários e, no confronto esclarecedor, pers-
pectivas se abrem numa sintesc que c a essência do
processo democrático.

O Senado é o exemplo de como os deveres par-lidários se exercem com destemor e sem transigén-
cias, invariavelmente, no plano alto, inacessível ás
retaliações pessoais, às preocupações menores, sem o
jugo das paixões que afastam os homens que, unidos,
devem estar cm defesa das causas comuns, dos autèn-
ticos interesses da pátria.

Neste recinto, o ataque e a defesa ganharam, nos
entrecltoques constantes, a justa ressonância, por suas
origens e inspirações, por seus fundamentos.

Neste plenário se sentam c pontificam os que nos
Estados acumularam, em serventia longa e jecunda,
experiências c títulos para a eminente tarefa de
manter, preservar e guardar a Federuçáo.

Formamos como instituição um todo indissolúvel
e como representantes uma unidade viva e solidária
na perseguição de objetivos inafastáveís de respeita-
das a fisionomia c as peculiaridades dos Estados, as-
segurarmos o desenvolvimento harmônico. Este é o ca-
minho do convivia democrático em que os nossos con-
cidadãos, onde se encontrem, se realizam, no exerci-
cio legitimo dos seus direitos, sob o império pleno da
Justiça.

Esta ê a Casa que, para ser bem a Casa das leis,
há de ser a do encontro permanente dos lideres na in-
variável preocupação de fidelidade aos princípios fe-
derativos que sustentam a autonomia, inspiram a de-
terminação política de sintonia <• reciproca colabora-
ção entre os Estados, na correção dos desníveis, na eli-
minaçáo dos privilégios, sob o firme controle da
União. Orientamo-nos por interesses partidários e afir-
mamo-nos como individualidades responsáveis, mas
nossos compromissos sáo com a pátria. E esses dão a
dimensão de nossa presenen g consignam a importan-
cia de nossa luta, na medida em que mais este pie::..-rio impregnar-se do que lá fora nasce, existe e palpita,maior será a recompensa: a instituição viverá, indes-
trutivel, na crença do povo. na confiança da Nação.

Trazendo um lastro de experiência politica, como
lideres nos Estados, habilitamo-nos para o exercicio
parlamentar, contidos pela prudência que convive bem
com o ideal e até lhe abre os caminhos possíveis.

O debate náo e estéril ou nocivo, mas útil. O cer-
to é discutir para esclarecer, combater para conciliar.
Assim o entendimento se vem alcançando, em traba-
lho comum exemplar.

Estou convencido de que, no período que se inicia,
a mesma ação, a mesma direção, os mesmos objetivos
hão de orientar o Senado, visando ao aperfeiçoamento
e prestigio da instituição parlamentar.

Recebo a presidência desta Casa de uma das mais
ilustres expressões da vida publica brasileira. Ninguém.
no nosso mundo político, o excede em títulos e em
serviços prestados a República.

Senhor Presidente Magalhães Pinto:
Poucos se deram tão intensa e obstinadamente à

politica como Vossa Excelência, e ao longo da vida vem
recebendo de seus conterrâneos a reiteração da con-
fiança, e dos brasileiros o respeito.

Conclui hoje mais uma missão e como sempre, com
honradez, dignidade e clarivídéncia. Tem de nós os
agradecimentos que se estendem a seus dedicados e
brilhantes companheiros da Mesa Diretora.

Assumo o posto. E como um homem de fc, peço a
Deus Todo-Poderoso que me conserve o poder de de-
cisão em todas as horas, para que cumpra o dever, cor-
respondendo a confiança do plenário c honrando co-
mo sempre o nome e o patrimônio político e moral do
Senado Federal."
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Maciel afirma que instituição forte impede o arbítrio
Brasília — Ao assumir,

ontem, a Presidência da Ca-
mara Federal, o Deputado
Marco Maciel destacou co-
mo sua preocupação prlncl-
pai "a busca de um proces-
so que enseje a reordenação
das normas jurídicas e ga-
ranta estabilidade às lnsti-
tulçôcs politicas brasi-
Qelras".

— Impõe-se neste sentido
— prosseguiu — que essa
construção tenha dimensão
ética, capaz dc impedir o
florescimento do arbítrio e
da corrupção, e que se mu-
na de antídotos eficazes
contra credos políticos In-
compatíveis com os valores
nacionais, contra venenos
totalitários, que se valem do
terror.

AS TAREFAS

No discurso, o Deputado
Marco Maciel disse, tam-
bém, que "o Legislativo,
conquista histórica de toda
a sociedade brasileira, ten-
de, dadas as suas origens
puramente democráticas, a
desempenhar, cada vez
mais. múltiplas o qualifica-
das tarefas".

Para o novo Presidente
da Câmara, o Legislativo
"não se limita apenas a
produzir novas leis ou a ser
estuário dc debates e har-
monizador das divergências,
evitando quê as sociedades
sejam dilaceradas pela for-
ça destrutiva dos conllitos.
Ele constitui-se igualmente
no depositário da memória
política nacional e numa
escola de opinião frente ao

pais, derivando dai sua ne-
cessaria participação n o
continuo processo da edu-
cação para a democracia".

Depois de historiar a im-
portancla do Legislativo, o
representante pernambuca-
no salientou que "dirigir a
Câmara dos Deputados,
constituída de representan-
tes da vontade do povo,
fonte primeira do Poder, na
didática dos regimes demo-
crátlcos, é tarefa que, maia
que um compromisso, exige
devoção e uma atitude sa-
cramental de respeito às
origens desta Casa".

Disse, também, estar cons-.
ciente de sua missão • que
cabe à Câmara "concorrer
para a edificação de uma
democracia que seja sinõni-
ma de solidariedade, parti-
cipando da tessitura de um
desenvolvimento orgânico e
contribuindo para o cons.
tante aperfeiçoamento das
instituições políticas".

Em seu discurso, o novo
Presidente da Câmara ex-
plicou que a reordenação das
normas jurídicas a que se
referiu, deve se fundar, ain-
da, "nos princípios da de-
mocracia, da ordem, da paz
social, da integração nacio-
nal, do desenvolvimento, da
integridade territorial, sem
esquecer o da afirmação da
soberania nacional que pre-
serva o pais das pressões
estrangeiras, objetivos que
têm, aliás, profundas raizes,
en're nós fortalecidas, prin-
cipalmente, com a Revo-
lução de 31 de Março de
196-1".

Presidente da Câyiara
lem maioria absoluta

Ao obter 287 votos dos 323
deputados presentes ontem
ao plenário, o deputado
Marco Maciel (Arena-PE),
de 36 anos, foi eleito ontem
para o cargo de presidente
da Câmara dos Deputados.

Os Deputados José Boni-
fácid, lider da Arena na Ca-
mara e Rogério Rego (Are-
na-BAi receberam cada um
dois votos para presidente,
c o Deputado Nelson Thi-
bau (MDB-MG), um voto
para o cargo. Houve 27 vo-
tos em branco. A Sessão Es-
pecial para a escolha dos
membros da Mesa começou
às 15h35m, e só íol termi-
nar três horas depois.

A DESPEDIDA

Iniciada a votação, bas-
tante tumultuada pelo
grande número de deputa-
dos presentes ao plenáilo,
os parlamentares começa-
ram a depositar os votos
cm duas umas colocadas à
frente da Mesa, conforme
a chamada feita pelo V> se-

_çret.ário_Qdulf o .-Domingues—para — Gamaltd—G-a+râxr

ausência, vendo ascender à
presidência da Câmara, íl-
lho seu tão ilustre. Ilustre
pela estirpe a que pertence,
por seus trabalhos como
presidente da Fundação
Milton Campos, como secre-
tário do seu Partido — a
Aliança Renovadora Nac:o-
nal — por sua irrepreensi-
vel formação moral e sólida
educação intelectual, que
lhe permitiram exercer o
mandato parlamentar com
operosidade e brilho".

Depois do discurso de
posse, o Sr Marco Maciel
deu início à apuração dos
votos destinados a eleger a
nova Mesa da Câmara, que
ficou assim constituída:

l^-Vice-Presidentc, Depu-
tado João Linhares (Are-
na-SC), eleito por 204 vo-
tos; contra 104 dados a Rai-
mundo Diniz (Arena-SE),
nove votos em branco e dois
nulos; 2v Vice-Presidente,
Deputado Adhemar Santillo
IMDB-GO) por 208 votos
contra 100 om branco c um

(Arcna-BA). A eleição ter-
minou às 16hl6m, quando
o Presidente Célio Borja leu
o resultado. A liderança da
Arena estava sendo ocupa-
da pelo Deputado Parcifal
Barroso (Arena-CE), e a do
MDB. pelo recém-elelto li-
der Alencar Furtado.

Após anunciar o resulta-
do da votação, o Deputado
Celio Borja, em rápido dis-
curso, saudou o seu suces-
sor. Convidando-o a tomar
posse na Presidência. Des-
tacou na ocasião, que *'a
Casa está entregue a mãos
firmes e, por isso, aptas a
sustentar o pesado compro-
misso que assume perante
Deus e a Nação brasileira,
ungido pelo sufrágio e a
confiança de seus pares".

— Há de estar em festa
o Estado de Pernambuco —
observou o Sr Célio Borja
— que retorna ao mais alto
posto da vida parlamentar,
depois de meio século de

(MDB-PR); l.°-secretàrlo,
Deputa-dq Djalma Bessa
(Arena-BA), com 246 votos
contra 22 dados ao Sr Nina
Ribeiro tArena-RJ) e 51 em
branco; 2.°-Sccretário,
Deputado Jader Barbalho
IMDB-PA), que obteve 226
votos, contra dois dados ft
Nelson Thibau (MDB-MG)
e 94 em branco; 3.°-secretá-
rio. Deputado João Climaco
(Arena-PI), eleito por 274
votos contra 45 em branco;
4.°-secretário, Deputado Jo-
sé Camargo (MDB-SPi, com
289 contra dois dados a Ruy
Codó (MDB-SPi e 28 votos
em branco; l.°-sup!ente,
Deputado Diogo Nonnira
(Arena-SP), eleito com 276
votos; 2.°-.suplentc, Depu-
fado Norbert S li i m i d t
(MDB-PBi, com 254 votos;
3.°-suplente, Deputado Pei-
xoto Filho (MDB-RJ), com
244 e, para ocupar a 4a. su-
pléncía, foi eleito com 234
votos o Deputado Antônio
Morais (MDB-CE).

Candidatos rebeldes
conseguem poucos votos

Brasília _ Os 100 votos em
branco registrados ontem
na Câmara na eleição do
autentico goiano Ademar
Santillo à 2a.-Vice-Presi-
dência, comprovam quehouve falhas no acordo fir-
mado entre os lideres José
Bonifácio e Alencar Furta-
do para que as respectivas

bancadas votassem na cha-
pa oficial. Não deixou de
surpreender, também, os
104 votos dados ao Sr Ral-
mundo Diniz (Arena-SE),
candidato à la.-Secretaria
contra a liderança e os 45
votos em branco para o Sr
João Climaco (Arena-PI).

PREFEITURA
DA CIDADE
DO RIO DE JANEIRO

RIOTUR — ntPRESA DE TURISMO DO
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO S.A.

COMUNICAÇÃO AOS ACIONISTAS
Acham.» è disposição dot senhores acionijfai deita sociedade,

rw sede i-ociel, à Rua Sáo José n.° 90 — 8° andar, nesta cidade,

es documentos a que te refere o art. 99 do Dccreto-Lel n.°

2.627, de 26 de setembro d* 1940.

Rio de Jí.nearc, 25 de fevereiro de 1977.

Victor de Olivelri Pinheiro

Diretor Presidente
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A pitoresca terceira Secretaria

Climaco, arenista

A manobra da bancada arenista que deu
ao Deputado João Climaco o posto de tercei-
ro-secretário da Câmara é um exemplo dc
como se pode premiar o pitoresco em detri-
mento da aplicação. Aos 66 anos, piauiense,ex-pessedista, ele íol advertido, domingo, pe-los companheiros que ouviam seu discurso de
candidato ao cargo, uma Interminável descri-
ção de seu currículo parlamentar: "Pára,
João, ou você acaba perdendo votas". Ele pa-rou.

A vaga estava destinada, pela chapa ofi-
ciai que o Presidente da Câmara havia com-
posto, ao Deputado mineiro Paulino Cícero.
Na verdade, Paulino Cícero chegara à indica-
ção para 3.°-secretárlo por recuo. Antes, oDeputado Marco Maciel o escolhera para ala.-secretarla. A liderança da Arena proles-tou. Diante da reação, certo dc com Isso con-
ciliar a questão, o Presidente da Câmara des-locou-o para a 3a.-sccretaria, onde a lide-
rança o derrotou na eleição.

Paulino Ciccro é uma espécie de modeloexperimental de político da renovação arenis-
I ta. Ex-prefeito do Interior de Minas, ele con-
I segue arrancar votos de uma região, indu.s-

trial e de mineração, onde antes dele' o MDB
erguia uma barreira indevassável à penetra-
çâo da Arena. Ele integrou, logo depois de
empossado o Governo Geisel, a equipe de vice-
lideres do Deputado Célio Borja, de cujo melo
saíram dois Governadores, os Srs Garcia Neto
• Slnval Guazelll. Outro, o Deputado Prisco
Viana, chegou a secretário nacional da Arena.
Cícero ficou, quase sempre derrubado em to-

¦;—;—:- ,. 
'--- -,""" . , '.' " das as cogitações que vez em quando roçam

COm nostalgia do peSSedlSmO, foi festejado seu nome para postos mais altos por uma

oposição interna na Câmara que, no entantonunca levantou contra ele argumentos de or-dem pessoal ou politica.
Em 1975, seu nome esteve lembrado paraa presidência nacional da Arena. A campa-nha não foi longe. No ano passado, foi es-colhido para a presidência da Comissão deMinas c Energia. O líder. José Bonifácio, ha-via mesmo anunciado que o lugar Iria para oDeputado Paulino Cícero. Depois, mudou deIdéia, sem dar explicações, e promoveu parao cargo a candidatura de um paulista prati-cameute desconhecido, o Deputado João Pe-dro. O resultado é que em 1976 a Comissãode Minas e Energia quase nunca funcionou— a náo ser para discutir c votar um pare-cer a projeto do Governo sobre exploração defosfato. Esse parecer era do Deputado PaulinoCícero.
Agora, no caso da 3a. secretaria, o parla-mentar mineiro foi mais uma vez atropelado

por uma candidatura aparentemente Inviável.
Ao contrário de seu nome, que estava esco-Ihido para alguma função da direção da Ca-mara desde que o Sr Marco Maciel se viu in-cucado para a presidência, a plataforma doDeputado João Climaco foi, em principio, lan-cada no fim do ano passado por ele mesmo.Na época, por volta de novembro, foi aconse-lhado por amigos a esperar o recesso. E, no re-cesso, elo efetivamente começou a pedir votos
com uma obstinação que o Deputado José Bo-
nlfáclo atribui a divergências regionais  ele
é piauiense, como o -Senador Petrônio Portela,
a quem se atribui no Congresso certa influên-
cia sobre a escolha de Marco Maciel — e. queo próprio Deputado não explica. Diz apenas
que já tinha a.ssumld0 compromissos comocandidato e precisava mantê-los.

BOLSAS DE INGLÊS
THEERtTISM BRAZIUANCOURSE - BBCTcorr.onl «que JôcstÚoeberínj
os matrícula» para 500 BOLSAS DE INGttS para tnldanies. O cana'.',
dato, ISKNTO Dí: MENSALIDADES, pr-r-cirá o taxa ÚNICA rio OS
130,00. A credendcil cio BOLSA ó ch'\áa à RUO àai Usmcz}, Ôó
Grupo «507 ou nas secretarias do cursof

lIJUCA: Rua Grnprol Roço, 8?6.'3.° and, Tet: 338-3299
MÉIERj Rua lucidio Lago, 126/2.° and. Tol.- 281-3295

Ri>ti Diai da Our, 28/3.° and. Tel: 229.-15-I7

CENTRO DE EXAMES DE TRINITYCOLLEGE LONDON
BBC

m JUCÁ
Jf CHAVES

O PEQUENO NOTÁVEL
3o 

A M-Z^V Ajude o Juquinlia a colocar
/\i 1V_/ gasolina azul no seu Jaguar.

De quarla-íeira a domingo às 21:30 horas.
TEATRO CASA GRANDE

Av.AfraniorieMeloFranco/Jiiii-lvi :¦»l'7.ia;Li-'_iitii4aa-i«wMt—
Colaboração do Globqx Utilidades S.A. (PonloFrlol

cmupoloàomovlnicntonrtlsllco brasileiro.

APRENDA
INGLÊS

Corso Oxford
255 72 72

GRUPO EXECUTIVO [UH
ATÉ 6 LINHAS-30 RAMAIS

HS5? 252-0081
LE1L3 252-8892 m so, o^Cò,
m FINANCIAMENTO TELERJ
<• ENTREGA IMEDIATA
•.MANUTENÇÃO PERMANENTE.

DISTRIBUIDOR NO RIODE JANEIRO EMUNIClf>IOS

ri , v^- ,

Ç*B Eleelroiiie do Brasil
^^^r Departamento de Telecomunicações

Rua do Rosário, 159 - loja - Tels.: 252-0081, 252-8892

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO
CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO

INDUSTRIAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.° 01/77

Ficam o.-nvid«dâ» at e-mufeiat initmiadat am cremovar a o(ar.U mlçfna da hormònioi e-jlaiô.Oíi a jpreienHiam it„> proie-o) ao
^.cniaího de Deianvolvimanto IndUltflal, no pra_o da 60 Ix.ientaldiai. conlodoi da cublicocao do oreitmi fdilal. com obicivánca docoleno a «ai toinc-c.do pelo G'uoo Satonal dai Indúlli.íi Quim.csiPaliCQUim.cai , Fannacêulicaa iGS-lllí, no uqulnli ando-tso: Placamiut, / - 150 v^àar -¦ Rio d« Janeiro.

N* âfiéíiiü dei o'0(«lo» t«(Ão ccnnd«r*do
icquinfei «ipeciy»:

CIO' tÍ*' ¦ "a. ¦ ¦'* d

11
d« oampras dt «Quio-jrn-enrct no mer-

ji

INVESTIMENTO.
1 — mftximizftcfio do

c*do bratileito;
b — ixd.*o de tiecucão do o-'oicto.
ESTRUTURA DE CAPITAI E ESQUEMA FINANCEIRO:
ã — maioria d« caoitai nacional;
b — m§ktmt2*ÇSo de recutíoi próprioi no pioieio;
í."^ ".'.'i1!0^' çond.cõei financaiia» noi amorílllmoi ea>iamo».
PRODUÇÃO E TECNOLOGIA:
1 — Integração do oroieto no jenrido d* uri!.rar matéria» orimai

do oriQctn torícola t/ou pecuária diiponíveis no pau, com
riocaiiamamoi a<á fabriescio da pioduloi (inail;

b — irjbalho* de pçjqui»* • desenvolvimento voliadci pera o
procauamento da malériai-primai diinonlveil no Dali, bam
como ra.ulladoi lj obtido» oua lervirjo da baia c»'a
execução da planta comtrctal;

« - compalíbüiracão do» lempoi • cendicõt» doi conwaloj da
traniferencia de tecnoloaia ài bulnjçfttt contidai no Ato
Normativo n" 15 do INPI;

d — apreientacão de programa de abiorçÁo de lecncleqia, bem
cemo de atividadei de petauisa « deienvolvimento a serem
executada*;

• - nacucio da enoenharia da datalhamtnlo no pali;f — condicõei para nâòonaliracão doi tervicoi de enoenharij
básica;

g — ajandimanio da damar.da (olura do mticado iniamo comi-
dpríindo a Dosjibilidadt de êxportaçÃo ^0, r£»oedivo«
firmacoi.

4) MEIO AMBIENTE
— renercuiião ecológica • obedtènci* lt normat d* ujo • ocupa*

cào do ao^o. 'Taylor 
Fr*i*o

Secretário Getal
(p

A GRANDE RIO
CHEGA AO

MEIER

m&TUfí

C0MMERCIAL UNION DO BRASIL
SEGURADORA S.A.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO
São convidado. 01 Scnhcrti Acioniitas • >• rtunium tm

Aitcmblíia Geral Ordinária, no próximo dia 30 d« março, ai
14:00 horaa, na iode Social, na Rua México n.° 168 — 3o -pavl-
mamo, nesta Capital, a fim de deliberarem tobre:

a) Relatório da Diretoria, Balanço, Contai de "Lucroí a
Perdai" bem como Parecer do Coiuelho Fiical relalivoi ao exercício
de 1976;

b) Eleição da Diretoria para o próximo mandato.-
c) Eleição doi membroí do Conielho, FÍKal « reipectivoi

luplentej para o exercício de 1977.
fltèm tusperuai ai transferências de açóei *\& a realização

da Assembléia.
A Diretoria comunica que se encontram a diipoitção dos Se-

nhorei Acicnistai, em tua lede iodai, 01 documento! a que ie
refere o art. 133 da Lei n.° 6.-404, d* 15 de dezembro de 1976.

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 1977.

VICENTE DE PAULO GAILIEZ - Preiidente
NICOlAS JESUS Dl SALVO — Diretor
ALFREDO DIAS DA CRUZ - Diretor (P

PARA AJUDAR
TODO MUNDO A

GANHAR
DINHEIRO

RUA DIAS DA CRUZ 297

Hoje é um dia de muita alegria.
Inauguramos uma nova Agência para
atender ao Méier e aos bairros
próximos. Venha visitar-nos.
Teremos o maior prazer em recebê-lo.
E lhe mostrar como ganhar mais
dinheiro. Estamos certos de que se
sentirá em casa.
Nós gostamos de fazer amigos.

éii.^ Caderneta de Poupança

{•••} Grande
*lt' Rio —

u ii.. «T-.

V-a.O^

-P ^»«a^ 5
\ 

*" ^^*^__ -a—" *

Sua conta poderá ser movimentada
em qualquer das nossas Agências:
Centro - Rio Branco, 143 - Castelo - Rua México, 74 -
Copacabana - Av. Copacabana. 940 (esq. Bolívar) -
'Copacabana - Av. Copacabana, 860 (próximo a Constante
Ramos - Ipanema - Visconde de Pirajá, 145 - Tijuca - Condo
ds Bonfim, 484 (em frente ao Ti|uca TOnis) - "Tijuca - Rua
Uruguai, 440 (esq. Conde Bonfim) - Méier - Rua Dias da
Cruz. 297 - Madureira - Av. Mm. Edgard Romero. 236 (ao lado
da Ugitl) - Caxias - Av. Plínio Casado, 30 - Nova Iguaçu - Av.
Flouano Peixoto. 1.480 - Petrópolis - Rua Paulo Barbosa,
esq. Av. XV - Três Rios- Praça da Autonomia, 18 -
(' - Bievcmanlc)

ELAINE
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4 - POLÍTICA E GOVERNO JORNAL DO BRASIL fj Terça-feira, l°/3/77 D '9 Cadernc

Enrico Rezende assume liderança do Governo no Senado
Cia. de Ferro Liqas da Bahia S/A

FERBASA
"UMA EMPRESA DA FUNDAÇÃO JOSÉ CARVALHO"

SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL AUTORIZADO
NOS TERMOS DA LEI N.? 4728
C.G.C.M.F. 15.141.799/0001

CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO: Cr$ 300.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E

INTEGRALIZADO: Cr$ 141.681.450,00

AVISO
Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas

na sede social à Rua Miguel Calmon, 38/42, s/loja
nesla Capital, os documentos a que se refare o ar-
tigo 133 da Lei 6.404 de 15.12.76, relativos ao
exercício findo em 31.12.76.

Salvador, 25 de fevereiro de 1977.

A DIRETORIA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

SECRETARIA GERAL

PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA
DO ENSINO (PREMEN)

EDITAL N.° 1/77 - SS0

SELEÇÃO DE CONSULTORIA

O Programa de Expansão e Melhoria do Ensino, PREMEN, Ór-
gão do Ministério da Educação e Cultura criado pelo Dec. 70,067,
de 26 de janeiro de 1972, com sede ru Avenidí Pásleur 368, no
Rio de Janeiro, torna público que até às 16 horas do dia 31 de
março do 1977, a Secretaria Geral do MEC, sediada na Esplanada
dos Ministérios, Blcco L, 4.° andar do Edifício Sede do MEC, em
Brasília, estará recrutando candidatos a consultor para trabalhos
no Programa BIRD, resultante do Acordo 1067-BR, nas seguintes
áreas:

Pl.inejamenlo Educacional — 2 especialistas
Administração Escolar — 1 especialista
Currículo — 2 especialistas
Formação Profissional (2.° Grau) — 1 especialista
Educação Rural — 2 especialistas
Custos e Financiamento da Educação — 1 especialista
Tecnologia Educacional — 1 especialista
Formação de Docentes — 1 especialista

Oi candidatos deverão remeter à Secretaria Geral do MEC,
alé a data acima mencionada, as suas inscrições acompanhadas dt
"Currículum Vilae" • comprovantes.

INFORMAÇÕES AOS CANDIDATOS

Todos os consultores serio lotados em Brasília, em ór-
gãos do MEC, com vencimentos mensais, média de CtJ
24.000,00

Candidatos cm Planejamento Educacional
DuracJo do Contrato — 2 (dois) anos
Requisitos: Nível universitário cm economia, sociologia ou

educação, com pós-graduação em planejamento educacio-
na! e experiência mínima de 5 (cinco) anos na área, para
uma vaga, e 3 (três) anos para a outra.

Candidatos cm Administração Escolar
Duração do contrato — 2 (dois) anos
Requisitos: Nível universitário em administração, educa-
ção, economia, engenharia ou sociologia, com pós*gr»dua*
ção cm administração educacional e experiência mínima de
3 (três) anos na área.

Candidatos em Currículo
Duração do contrato — 2 (deis) anos
Requisitos: Nível universitário em educação, psicologia
educacional ou orientação educacional, com pós-graduação
em currículo e experiência mínima de 5 (cinco) anos em
docência.

Candidatos em Formação Profissional (2.° Grau)
Duração do contrato — 2 (dois) anos .
Requisitos: Nível universitário em educação, economia, en-
genhana ou orientação profissional * experiência de 5
(cinco) anos em planejamento de recursos humanos.

Candidatos cm Educação Rural
Duração do contrato — 2 candidatos 2 (dois) «nos
Requisitos: Nível universitário em educação, sociologia,
engenharia, agronomia ou economia, com especialização em
educação rural e desenvolvimento de comunidade c expe-
riência mínima de 3 (Ires) anos na área.

Candidatos em Custos e Financiamento da Educação
Duração do contrato: 2 (dois) anos
Requisitos: Nível universitário em economia, com pós-gra-
duação em economia da educação e experiência mínima
de 2 (dois) anos na área,

Candidatos cm Tecnologia Educacional
Duração do contrato: 1 ano
Requisitos: Nível universitário em educação ou tecnologia
educacional e experiência mínima de 2 (dois) anos na área.

Candidatos em Formação de Docentes
Duração do contrato: 2 (dois) anos
Requisitos: Nível universitário em ciências da educação •
especialização cm formação de docentes e experiência mi*
nima de 3 (três) anos na área.

Ptry Porto
Coordenador do PREMEN

VIAGEM.
HA SEMPRE UMA FILIAI DA

CULTURA INGLESA
PERTO DE VOCÊ

RiodeJancro:
Cenlro: Av. Graça Aranha, 327-3? andar- Tel.: 242.3039
Copacabana Rua Raul Pompéia, 231 • Tel.: (PABX) 227.0147
Jardim Botânico: Rua Jardim Botânico. 667 - Tel.: 226.9138 e 226 9548
FDmengo: Rua Paissandú, 362- Tel.: 225 9870
Trjuca: RuaAImte Cochrane, 17/23-Tels:2484606e264.1619
Mèier: Rua Pedro de Carvalho. 61 -Tel: 249.4423
Maduteira. Rua Carvalho de Souza. 182 - 3o andar - Tel.: 390.3605
Ilha do Governador Estrada da Cacuia, 347 • Tel.: 396.1760
Campo Grande: Rua Viuva Danlas, 214-3? andar • Tel.: 394.0537
Niterói: Rua Otávio Carneiro, 23 • Icaral - Tel.: 711.3370
Cax Ias: Rua Conde de Porto Alegre, 59 - Tel.: 771.4346
Petrópolis; Av. Tiradenles, 123 Tel.: 42 0877
Nova Fnhurgo: Rua Galiano das Neves. 38/44 - Tel: 2413
Barra do Pirai Rua Aurei ano Garcia, 46 ¦ Tel.: 42-2008

Brasilw (-dilicro Anlonio Venancloda Silva, Projeção9• CSC'
2? andai Bloco C- Tel 23.2908

MATRÍCULAS abertas

CULTURA INGLESA

Brasília — Ao informar
ontem que oPrcsidcnte
Geisel o havia escolhido pa-
ra o posto de líder da Mulo-
ria do Senado, o Senador
Eurlco Rezende (Arena-ES)
disse que pretende "ser ieal
ao Chefe do Governo não
só pelo meu dever, mas por
minha profunda estima ao
Presidente em termos pes-
soais c em termos humanos.
Vou exercer meus deveres
de líder exercendo também
meus afetos particulares
para com o Presidente".

O Senador Eurlco Rezen-
de negou que tivesse recebi-
do do Presidente Geisel
qualquer comunicação sobre
eleições Indiretas para go-
vernadores, em 1978, nfir-
mando que aqueles Unham
sido seus primeiros instun-
tes com o Chefe da Nação."Ainda estou nos cueiros da
Infância da liderança, As
fraldas ainda não estão se-
cas. O que eu posso dizer é
que a regra geral do mundo
é eleição Indireta, principal-
mente nos países mais
adiantados".
REFORMAS

O presidente da Arena,
D e putado Francellno Pe-
reira, que também esteve
com o Presidente Geisel pa-
ra fazer uni relato das
eleições no Congresso, nc-
gou Igualmente que tivesse
recebido por parte do Chelc
do Governo qualquer comu-
meado de projetos de refor-
mas políticas.

Para o novo líder do Go-
verno no Senado, as
eleições indiretas são lão
autênticas quanto as dlre-
tas. "Dizer o contrário c, de
um lado, revelar dcslnfor-
maçào e por outro lado, In-
Jurlar deputados c senado-
res, por entendê-los lncupa-
zcs de afinar suas opções
com os interesses do pais."

— Costumo dizer, acres-
centou o Senador, que a
única diferença entre as
duas é que a eleição direta
é mais festiva e a indireta
mais solene. Mas sobre a si-
tuação brasileira eu não t«-
nho nenhum ponto-de-vista,
nem posso ter. porque o
meu ponto-de-vista é o do
Governo.
LEALDADE

O Senador Eurlco Rezen-
de que se diz um homem
disponível Inteiramente pa-
ra o diálogo c para a com-
batlvidade, prefere, contu-
do, se colocar como um lio-
mem leal. "Em termos de
lealdade eu vou até onde o
vento encosta a folha seca.
Em primeiro lugar a lealda-
de, depois a amenldade e a
combailvldade."

Para ele, o momento
atual aconselha o dialogo,
o entendimento, "principal-
mente nesse período ondo
não vejo dificuldades. Temos
apenas dificuldade.1; eco-
nòmlcas que o Governo está
procurando conter e dlml-
nulr. Dificuldades políticas
não há nenhuma, porque
temos a gratidão do povo
ao movimento civlco-popu-
lar-milltar de 1964. Temos
a maioria da Nução com o
Presidente, porque as
eleições municipais deram a
ele, Indiscutivelmente, um
mandato eletivo direto. E
temos Deus ao nosso lado."

O líder da Arena acredita
que o Governo ainda fará
reformas políticas, "porque
a Revolução ainda não en-
cerrou seu ciclo. E Revo-
lução que não faz reformas
não é Revolução. E' quarte-
lada."

A respeito da vitória do
Deputado Alencar Furtado
para a liderança do MDB
na Câmara, o Senador Eurl-
co Rezende disse que nln-
guérn deve se espantar com
os resultados de uma
eleição. "Temos é que Julgar
o comportamento do eleito.
Todos nós esperamos que a
conduta do novo líder ¦ da
Oposição represente os Inte-
resses autênticos do MDB
e do pais."

Preocupado em manter
acesso o seu charuto e pe-
dindo aos repórteres cre-
deliciados no Palácio do
Planalto que fossem "não
apenas rápidos, mas resu-
mldos", o novo líder da Are-
na no Senado contudo não
se recusou a responder ne-
nhúma pergunta que lhe íoi
dirigida.

A respeito do documento
da CNBB sobre a Ordem
Política e Social ele disse
que "em primeiro lugar,
não é uma mensagem ca-
suistlca, não é especifica
rara esse ou aquele país. E'
um documento genérico que
revela uma praxe da Igreja.
Expressa princípios da De-
duração Universal dos Dl-
rcítos do Homem, da qual
o Brasil é signatário. Quan-
to ao capitulo referente á
segurança, de acordo com
a nossa Constituição, cabe
ao Presidente da República,
de competência privativa, a
formulação da política de
segurança nacional, asses-
sorado por um órgão de eli-
te que é o Conselho de Se-
gurança Nacional."

Para ele, "só os míopes,
os surdos ou os,.passionali-
zados inteiramente é que
não vêem a dedicação do
Presidente GeUcl cm favor
do desenvolvimento social
do pais. O Presidente da
República tem tido as mes-
mas preocupações que a
Ig.eja tem com o homem,
principalmente com aquelas
camadas menos favorecidas
da fortuna material".

Os bispos brasileiros
podem-se Igualar ao Presi-
dente Geisel nessa dedl-
cação, mas supera-lo, nun-
ca.-
COMUNISTAS

Indagado sobre as recen-
tes acusações da existência
de bispos comunistas, o Se-
nador Eurlco Rezende, de-
nionstrando um certo es-
pauto, disse considerar a te-
se "absurda", acrescentando
que não poderia admitir uni
bispo comunista.

Padre comunista Já é
n.uito difícil, agora, um bis-
po comunista? Não pode
existir. Pode sim — acres-
centou — um comunbta
vestido de bispo.

O Senador Eurico Rezen-
de que acredita na apro-
vaçáo do projeto de refor-
ma do Judiciário, "pelos en-
tendímentos com as l:de-
ranças do MDB", Inciará
hoje os primeiros contatos
paia a escolha de seus vi-
ce-lideres e dos presidentes
das Comissões Técnicas do
Senado.

Petrônio não admite
fim do entendimento

Em sua última entrevista
na qualidade de líder do
Governo no Senado, o Sr
Pítrõnlo Portela negou-se a
admitir que a alteração de
comando na bancada do
MDB na Câmara dos Depu-
tados venha a comprometer
necessariamente as posslbi-
lidades de lun entendimen-
to entre os dois Partidos.

Espero que isso não
ocorrerá — afirmou. Não
vou desistir de procurar en-
tendimentos, toda vez que
eles sejam necessários ao
aperfeiçoamento das lnsti-
tuições. Tentarei alcan-
çá-los onde houver prudén-
cia e receptividade para as
soluções possíveis, acima
das paixões e dos compro-
mlssos menores.

CONTESTAÇÕES, NÃO

Interrogado sobre os pos-
sivels resultados negativos
da rebelião que se verificou
na bancada da Arena quan-
to à Indicação de nomes pa-
ra a Mesa, o Senador Petró-
nio Portela manifestou a
esperança de que o episódio
não trará outras consequên-
cias.

Sempre cons derel as

disputas Internas nos Parti-
dos. Impulsionadas por pre-
tensões legitimas, um fator
salutar, sobretudo com a
marca da lealdade, que de-
ve haver sempre, a:é mes-
mo entre adversários radl-
cais. As contestações, não!
Estas são prejudiciais, mi-
ham as Instituições, tiran-
do-lhes a autoridade indis-
pensávei a o desempenho
dos seus objetivos.

Ablstralndo-me dos casos
das pesroas em jogo, fixo-
me apenas na tese, certo de
que, nós os políticos, sabere-
mos nos conduzir sempre
com espirito de luta, mas
com a clarivldência Indis-
pensávei à visualização dos
perigos e das dificuldades,
dos impasses e das crises'
— prosseguiu.

Ainda a propósito de ma-
nlíestaeões de divergénc as
na composição da Mesa da
Câmara, o ex-lider do Go-
verno disse não acreditar
que seus companheiros"avancem na direção do
comprometimento partida-
rio, porque todos tem cons-
ciência de que é através do
Partido que haveremos de
encontrar solução para nos-
sos problemas específicos."

JONY SCHLESINGER
comunica' que os telefones de seu escritório
de advocacia - 243-1760 e 243-9643 - en-
contram-se defeituosos, e coloca ò disposição,
em caráter provisório, o telefone 285-2153.
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Preocupação de Rezende, depois de confir-
mado líder, foi manter aceso o charuto

ò político (jiie faz
imagens retóricas

A liderança da Maioria no Senado ganhou um
crimlnallsta que se orgulha da sua atuação cm 21K
júris no Espirito Santo c ter conseguido reduzir de 3G
para 10 anos a pena imposta a Ronaldo de Castro,
acusado do assassinio da jovem Aida Cury, crime
que abalou a crônica policial do Rio de Janeiro.

O Senador Turico Vieira de Rezende nasceu a 22
de agosto de 1918 em Dbá, Minas Gerais, mas fe?. toda
a sua carreira no Espirito Santo, em cuja Faculdade
de Direito se formou. Começou sua vida pública como
Deputado Estadual, em 1050, pela antiga União Demo-
crãtica Nacional, da qual foi presidente naquele Es-
tado. E' Senador desde 1961, quando ocupou a vice-
liderança da VDN.

riDiífrcns
Na tribuna, destacou-se pelo uso imoderado de cs-

drÚMilas c imprevistas Imagens retóricas, que provo-
cam risos no Senado o um certo horror da parte dos
que cultivam a língua portuguesa. "Usina de subver-
são ou de demagogia". "Pontagruélico devórador de
votos" — releriudo-sc ao Senador paulista Franco-
RI on toro. "O homem de ti milhões de votos" — co-
mo apelidou o Senador Orestcs Quércla ou, ainda, "na
conta corrente de nossa amizade, eu sou um devedor
relapso".

Combativo, não falta quem compare a sua agres-
sivídade de linguagem na tribuna, algumas vezes, ao
estilo do Deputado José Bonifácio. Diferentemente
deste, seus amigos diicin que pode chegar as vias de
fato. Já teve dois incidentes no Senado. Certa vez jo-
gou a mesa da sala de café dos Senadores sobre o fa-
leoldo Senador Paulo Sarasate, a quem acusou de ter
lhe retirado unia verba de CrS 200 mil para o Colégio
Militar de Fortaleza.

Km outra oportunidade, quando da escolha do
atual Governador do Espírito Santo, teve uma dis-
cussão com o .Ministro c então Deputado Etelvlno Lins
cm torno do problema sucessório cm seu F.stado. In-
dignado, quase agrediu o ex-Governadur de 1'ernam-
bUCÓ, o que não se consumou em razão da interferen-
cia de terceiros.

Ü charuto e o terno branco se associaram à sua
imagem, desde que chegou ao Senado. O charuto, tal-
vez, tenha facilitado sua aproximação com os Senado-
res Daniel Kriegcr, Adolfo de Oliveira Franco. Irineu
Bornhauscn (já falecido) e Vasconcelos Torres, todos
apreciadores de um bom Havana.

Nos momentos mais duros do debate com a Opo-
sição, quando o MDB colocava o Governo cm situa-
ções as mais contrangedoras, o Sr F.urico Rezende
sempre foi acionado para ocupar a liderança pelos ti-
tularcs, de Daniel Kricger a Filinto Mullcr c Vctróuio
Portela.

Dizem que, ainda obseuridade dos primeiros
dias de mandato, inquieto, chegou a dizer para alguns
senadores que formavam o primeiro time da casa:

— Aqui, eu não vim para ser Senador de segunda
classe...

A inquietude talvez lhe tenha ajudado, pois nun-
ca se afastou da vice-lidcrança, desde que ocupava a
da UDN. Pouco antes de ser deflagrada a Revolução
de 1964, integrado no esquema da chamada UDN La-
cerdista. foi incumbido pelo então Governador Maga-
lháes Pinto de conseguir a aprovação do Governador
Franclso Lacerda de Aguiar para a entrada de tropas
mineiras no Espírito Santo e a utilização do Porto de
Vitória.

Parlamentar, advogado, jornalista c professor,
fundou em Brasilia a Universidade do Distrito Federal,
que conta com mais de 3 mil alunos. Como jorna-
lista, foi superintendente do jornal A Tribuna e reda-
tor-chefe de A Gazeta, ambos de Vitória. Como pecua-
rista, teve uma experiência amarga.

A fazenda que o Sr F.urico Resende adquiriu do
ex-Dcputado Brcno da Silveira, nos arredores de Bra-
.sília, é que lhe forneceu a experiência amarga como
pecuarista. Estava disposto a criar gado de raça, mas
quando convidou amigos para visitar a fazenda, con-
tando na viagem os seus projetos, não sabia da sur-
presa que o esperava: os ladrões haviaim passado pe-
Ia propriedade, levando o gado e chegando a des-
montar a própria casa,

A figura do Senador capixaba, que se identifica
naturalmente com o terno branco c o charuto, tem
agora mais um elemento a destacá-la: um relógio
1'ateck Phillip, cuja corrente de ouro ele acaricia de-
moradaanente. enquanto risonho, conversa com os
amigos.

Relator
Na Comissão de Justiça do Senado, o Sr Eurico

Resende foi o relator do decreto-lei do Governo, que
o Congresso referendou, instituindo a censura previa
das publicações periódicas. Seu parecer favorável foi
conhecido cm maio de 1970. Ele justificou que "uma
espécie de agência internacional da pornografia e do
erotismo já instalou a sua base neste pais, operando
a toda a carga, cm ostensivo processo de poluição e
contaminação da nossa infância e da nossa mocidade".

Etm 1973, o novo líder do Governo relatou o pro-
cesso aberto pelo Senado para julgar o Senador Wil-
son Campos, principal implicado no Caso Moreno. Re-
comendou a extinção do mandato do parlamentar, por
reconhecer que ele havia ferido o decoro. Seu pare-
cer não foi acatado pela maioria, mas o Senador per-
nambucano acabou punido pelo AI-5, perdendo o
mandato e os direitos políticos.

Alencar quer MDBveom uma
só linlia de ação em todas
as Assembléias estaduais

Brasília — O novo líder do MDB na Câmara,
Deputado Alencar Furtado, anunciou ontem que
convocará uma reunião, nesta Capital, dos líderes
de bancadas em todas as Assembléias Legislativas,
assim como convidará os dirigentes dos Diretórios
Estaduais, a fim de traçarem uma orientação no-
mogènea na linha de atuação do Partido.

Considera importante "sistematizar e homoge-
neizar" a atuação do Partido em todo o país, não
só através de uma linha uniforme, de modo a evitar
discrepancias e dispersão de esforços, mas para im-
plantar, também, assessorias qualificadas e elabo-
rar anteprojetos nas áreas institucional e econômi-
co-social.
REALISMO

O Deputado Alencar Fur-
tado esclareceu que essa de-
cisão deverá ser submetida
oportunamente à consldc-
ração da bancada, de forma
a refletir a posição das
diferentes correntes que a
Integram. Quanto aos dlrl-
gentes de diretórios esta-
duais, ele formalizará um
convite:

Isso não representa
uma intromissão nos assun-
tos da direção nacional. Há
necessidade de um maior
entrosamento no Partido.

O Deputado Alencar Fur-
tado desvincula sua as-
cenção à liderança rio MDB
na Câmara de qualquer
projeto deliberado destina-
do a levá-lo á presidência
racional do Partido:

A nossa eleição foi um
culsódio que se exauriu on-
tem. Eu tenho compromls-
sus com a bancada. Isso é
um assunto do tmblto do
Partido, que nunca entrou
em nossa consideração.

O parlamentar paranaen-
se rejeitou a versão difundi-
cia em setores do Congresso
de que sua escollu para li-
der cio MDB ve: ha a se
constituir num obstáculo à
normalização democrática e
num complicador do proces-
so político:

Os obstáculos que se
erguem contra essa norma-
lização não são nossos. O
nosso compromisso demo-
crático não ofende as lnsti-
tuições. Pelo contrário, nos-
¦'o objetivo é que as benefi-
cie".

O novo líder do MDB rei-
firmeu a disposição de se
m r.:iter permanentemente
aberto ao dialogo, tanto no
âmbito Interno de seu Par-
tido. quanto em relação à
Arena:

Sou um homem que
tem os pés no chão e a ca-
beca no lugar. Essa versão
de que sou um radical está

muito longe da verdade.
Vou conversar com todos.

ENCONTROS

O Sr Alencar Furtado
manteve sucessivos encon-
tros com a direção de seu
Partido e com lideres da
Arena, inclusive com o De-
putado José Bonifácio, rea-
firmando a disposição do
MDB de manter o acordo
que garantiu a eleição em
plenário de toda a Mesa es-
colhida pela Arena.

O líder opo sicionista
acentuou que vai procurar
manter um bom relaciona-
mento com os lideres do
Partido adversário, mas em
pe de igualdade, isto é, com
respeito à distinção que
marca a diferença da orien-
tação dos dois Partidos.

Disse ainda não ver feri-
das no organismo interno
do Partido, em razão da
disputa que vem de ser tra-
vada pela sua liderança, na
qual se envolveu a cúpula
do Partido, apoiando osten-
sivamente a candidatura
derrotada do Deputado
Laerte Vieira:

—- A campanha pela lide-
rança exprimiu uma dispu-
ta normal e democrática,
que não tesioenou nosso Par-
tido. O sentido maior foi o
da integração e unidade.

Revelou que vai consultar
o presidente do MDB, Sr
Ulisses Guimarães, e o ex-li-
der Laerte Vieira nos en-
tendimentos a serem por
ele conduzidas com vistas à
escolha dos vice-lideres •
presidentes das Comissões
Técnicas.

Esquivou-se, no entanto,
de comentar a possibilidade
de aproveitar no colégio de
lideres parlamentares liga-
dos ao Deputado L a e r t •
Vieira, idéia quí vem sendo
defendida até mesmo por
aliados do novo lider, como
forma de propiciar um de-
sarmamento d e espíritos
dentro da Oposição. "Vamos
decidir até o dia 10 sobra
preenchimento de cargos."

Bonifácio uão confirma
restrições do Governo

O Governo não recebeu
com agrado a ascensão de
três autênticos a postos de
importância na Câmara,
mas nào cogitou de vetar
ou de lutar p ara impedir as
eleições dos Srs Alencar
Furtado I lider do Partido>,
Ademar Santlllo I2v vice-
presidentei e Jader Barba-
lho <2V Secretário).

A explicação foi dada on-
tem, cm caráter informal,
pelo lider da Maioria. Depu-
tado José Bonifácio, que
manteve vários contatos
com o Palácio do Planalto.
Idêntica missão foi cumpri-
da, também, pelo vice-lider
arenista Jorge Vargas. Os
dois tranqüilizaram parla-
mentares da Arena c do
MDB diante de versões de
que o Governo faria res-
trições à vitória dos auteu-
ticos da Oposição.

VIGILÂNCIA

De acordo com depoimen-
tí>s de vários deputados are-
nlstas, a; autoridades do
Palácio do Planalto —pos-
slvelmente os Ministros
Golbcry de Couto e Silva e
Kugo de Abreu — teriam
comentado que é problema
dos PartHos o entendlmcn-
to pa^a a ele:ção da Mesa."mas é da alçada do Gover-
no zelar pela segurança na-
cional". Pata muitos, isto
quer dizer que o comporta-
mento dos autênticos na 11-
aerança. na Mesa Diretora
e na chefia de Comissões
Técnicas será acompanhado
com bastante atenção. O Sr
Ademar Santiüo, porém, te-
ve 100 votos em branco e o
Sr Raimundo Diniz conse-
gulu 104 votos — 100 a me-
nos que o Sr João Linhares
— o que mostrou que o es-
quema tevti falhas. •

As gestões objetivando a
levar a bom termo a eleição
da nova Mesa da Câmara
começaram anteontem, á
noite, dos dois lados. O novo
Uder do MDB, Deputado
Alencar Furtado, interrom-
pendo sua participação nas

comemorações pela sua
eleição, procurou telefonar
do seu apartamento para o
Sr José Bonifácio, duas ou
três vezes, mas dava linha
ocupada. Quando ia fazer
nova tentativa, o seu telefo.
ne tocou e do outro lado o
Sr José Bonifácio apresen-
tava-lhe seus cumprimentos
pela sua vitória.

O Sr Alencar Furtado dis-
se ao lider governista, de
imediato, que a bancada
emedebista iria cumprir o
acordo de praxe, votando
nos candidatos oficiais da
Arena. Com isso. ele procu-
rava desmentir informações
que circulavam, de iniclati-
va de parlamentares dos
dois Partidos, de que have-
r i a movimentos paralelas
para "furar" a chapa oíi-
ciai. Dizia-se que renora-
dores da Arena e autènti-
cos do MDB votariam no
Sr Raimundo Diniz (Are-
na-SE) à Ia. vice-presi_
déncia. e não no candidato
oficial, Sr João Linhares
(Arena-SCi.

ACORDO

Já anteontem à noite, st-
gundo se apurou, o Senador
Petrônio Portela teria mau-
tido contatas com os rena-
vadores, procurando demo-
vè-los de votarem contra a
chapa oficial. Ontem, con-
forme haviam combinado,
os Srs Alencar Furtado e
Ja<é Bomfácio tiveram um
encontro reservado, na bi-
blioteca da Câmara. Pouco
antes, no mesmo local, o li-
der havia conversado com
o Sr Francelino Pereira.

No encontro entre os dois
lideres ficou ratificado o
cumprimento do acordo, ls-
to é. de as duas bancadas
votarem nos candidatos ofi-
ciais. O Sr Alencar Furta-
do. mais tarde reuniu-se
com os Srs Uiisses Gui-
marães e Laerte Vieira
conversando com ambos so-
bre o mesmo assunto.

Leia editorial "iSuvcus Carregadas*
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Carros oficiais incentivam

parada proibida no Centro
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Pagamento a part>r do

dia 02 de março mediante
apresentação d» documert-
to de identidade. (P

NOVOS PLANOS
COM CORREÇÃO

MONETÁRIA
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A campanha contra os estaciona-
mentos clandestinos no Centro, iniciada
há pouco menos de um mês pelo De-
tran, não está surtindo o efeito deseja-
do: os motoristas continuam parando
onde querem e os guardas não tomam
providencias. Além disso, são incentl-
vados pelos chapas-brancas, que não
respeitam calçadas, ruas de pedestres ou
placas, sob o olhar Indiferente dos PMs.

No caleadáo da Cinelandia, quase ao
lado do Palácio Pedro Ernesto, três Opa-
Ia pretos, uma Kombi e um Dart obs-
truiam a passagem dos transeuntes. N;>
Rua Alcindo Guanabara, o constante
entra e sai de automóveis, desde às 7h,
contribuiu para dificultar a passagem
dos pedestres. Em todas as áreas de es-
tacionamento da Coderte existem pon-
tos clandestinos, onde os próprios fun-
cionarios são os guardadores dos carros.

Placas inúteis

Depois que foi extinto o uso de
guinchos, o depósito de carros apreen-
dldos na Rua Azeredo Coutinho trans-
formou-se em área de estacionamento,
com capacidade para cerca de 150 veí-
culos. Ali, motoristas param seus carros
com duas rodas sobre as calçadas t.
apesar das placas de proibição, o esta-

cionamento na Praça da República foi
Instituído principalmente entre as Ruas
Buenos Aires e Constituição.

A mesma coisa ocorre na Avenida
Presidente Vargas, a partir da esquina
com a Avenida Rio Branco até a Rua
Uruguaiana, onde o DNER mantém vei-
culos parados em fila dupla, e também
em frente ao IPERJ, pois os guardas
permitem uma paradlnha para que os
motoristas resolvam assuntos partícula-
res.

Os maiores Infratores, cm todos es-
ses locais, são os carros oficiais, pois as
PMs, na maioria, acham que é perigoso
chamar a atenção de seus motoristas.
Um desses soldados disse que "é melhor
não dar atenção a este problema, a não
ser que se queira ser transferido para o
subúrbio".

Uma prova, ontem, era o Opala ofi-
ciai placa XV-6596 que ficou estaciona-
do logo ao lado de uma placa de parada
proibida na Rua Buenos Aires, após a
esquina com a Rio Branco. O exemplo
foi Imitado por mais três motoristas e
nenhum sofreu coerçào. Nas demais ruas
desta área — estreitas e de transito di-
ficil, tanto para pedestres como para
motoristas — a situação é a mcíma, en-
quanto que a Cidadela, criada pelo De-
tran, vai aos poucos sendo Invadida por
carros.

Coderte explica Plano Viário
O presidente da Coderte, Sr Renato

de Almeida, disse ontem que o Plano de
Circulação Viária prevê estacionamen-
tos periféricos na Glória, Aterro e Cidade
Nova e que a ligação será realizada por
ônibus circulares. O estacionamento da
Av. Presidente Vargas, que fica localiza-
do na altura da Candelária, "fatalmente
eerá removido" acrescentou.

O Sr Renato de Almeida esclareceu
"que muita coisa do Plano ainda está
sendo definida, mas em principio essas
áreas serão provavelmente utilizadas pa-
ra estacionamento periféricos". Lembrou
que a modificação total do transito do
Rio Incluirá a redução dos estacionamen-
tos cativos que darão lugar aos estacio-
namentos rotativos e solidários.

Estacionamento
O presidente da Coderte informou

que o estacionamento solidário localizado
na Praça XV defronte a Sudepe, "não
foi ocupado antecipadamente pela Co-
cierte", e que entrou em entendimentos
com a Prefeitura para que a área fosse
cedida enquanto as obras de urbanização
da área não se iniciassem. Quando a Se-
cretarla de Obras solicitar o local à Co-
derte, o estacionamento será transferido
para outro lugar sem maiores problemas.

O Sr Renato de Almeida lembrou que
desde do tempo da construção da Perl-
mctral eram cometidos abusos por moto-
ristas que estacionavam indevidamente
no local. Na época, a Sudepe pediu que
a Ecisa tomasse conta do estacionamento,
que servia- como canteiro de obras.

O presidente da Coderte disse que
com as modificações que serão introdu-
zidas através do Plano de Circulação Viá-
ria, os estacionamentos cativos darão lu-
gar aos estacionamentos rotativos e solí-
dários. Atualmente existem 2 mil 300 va-
gas rotativas, 1 mil 600 cativas e 100 so-
lidadas. Os estacionamentos clandestinos
estão sendo combatidos e o ideal é "aca-
bar com eles" segundo o Sr Renato de
Almeida.

Esclareceu que o estacionamento so-
lidário tem recebido adesões, embora o
da Alaison de France seja o mais pro-
curado. O movimento do Edifício Gara-
gem Menezes Cortes caiu durante o pe-

ríodo de férias em 30%, das 1 mil 100
vagas rotativas existentes no edifício. O
presidente disse que este mês "sabere-
mos se a queda do movimento se deveu
às férias ou à influência do aumento da
gasolina com as restrições impostas pelo
Governo".

Te rminuis

O Sr Renato de Almeida disse que
o financiamento para a construção dos
Terminais Rodoviários de Nílópolis, No-
va Iguaçu e Caxias atinge a Cr$ 120 mi-
lhões-. A documentação solicitada pelo
Banco do Brasil será encaminhada den-
tro de 15 dias. O projeto de arquitetura
do Terminal da Av. Passos "depende de
alguns detalhes que os arquitetos estão
estudando para nos apresentar'^

Lembrou que para a construção do
Terminal da Central do Brasil o ílnan-
eiamento é de CrS 60 milhões, dos quais
Cr$ 30 milhões foram dados pelo EBTU
e o restante pelo Estado. As desapro-
pri ações dos 15 mil m2 em terreno da
área da Central já começaram a ser fel-
Ias. Os terminais da Central servirão
para as linhas íntermunicipals e da Av.
Passos para as linhas especiais (fres-
cões).

Baixada
Os Terminais da Baixada Pluminen-

se já estão com os cronogramas de fl-
naneiamento prontos. O presidente da
Coderte explicou que o INPS instalará
ambulatórios nesses terminais. O proje-
to do ambulatório do Terminal de Du-
que de Caxias será revisto pelo INPS,
"portanto sua construção ficará para
mais tarde".

O projeto do Terminal Rodoviário
da Av. Passos tem vários detalhes que
os arquitetos estão estudando. Definido
o projeto, a obra de construção começa-
rá de imediato, segundo o presidente da
Coderte. O projeto primitivo previa a
construção de 18 andares e a Coderte e
o INPS se associaram para construir es-
te Terminal, que ficará localizado em
terreno próprio do Instituto de Prevl-
dência Social.

RESIDÊNCIA
QA.DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO DO RIO DE JANEIRO
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Penha vai
ganhar rua
de pedestre

Começam este mês as
obras que vão transformar
a Rua dos Romeiros, na Pe-
nha, em uma rua exclusiva
de pedestres, de acordo com
promessa feita pelo Prefei-
to Marcos Tamoyo. no ano
passado, aos comerciantes
locais Com 200 metros de
extensão, ela é a via mais
Importante do bairro, pos-
sulndo vários estabeleci-
mentos comcrcal.s, e ha dois
meses está fechada ao tran-
sito de veículos.

A obra está orçada em CrS
748 mil 737 e fica pronta em
SO dias. A rua será revesti-
da com lajotas e concreto
pré-fabrlcadas, em íonn-i
de S. o que exigirá a retira-
da dos trilhos do bonde, o
remanejamento das gale-
rias de águas pluviais e o
nivelamento dos tampões
das redes subterrâneas. O
projeto prevê ainda a Ins-
talação de caixas para o
plantio de árvores.
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Thcrcza Leitz.
32 anos.

Viajem marcádí paz eu
Em.iiIoí Unidos cm mino. Seu

problema: atuah/ar
rapid.imcnlc seu inglês falado.

li por i^o, que lioje
a Thcrc/a faz o Cur IO de
Inglês para Viajantes na

Culiura Inglesa.
Vai viajar?

Matriailc-sc na Culiura Inglesa.

Telefone para

264-6807

e faça uma

assinatura do

JORNAL DO BRASIL

ESTANDES A VENDA.
D? 18a27de março, no Museu de Arte Moderna,

ivcê t\a ter a oportunidade de participar de uma exposição onde,
pela primeira vez, estarão reunidos agências de publicidade, fornecedores

especializados e veículos de comunicação.
01." Salão Nacional da Propaganda vai demonstrar o que ée como se faz

propaganda, apresentando todas as diferentes fases do
processo de planejamento, criação, produção e veicu/ação em

televisão, jornais, revistas, rádio, cinema, outcioor,
material de bonto-de-venda, malaJireta etc.

A sua presença ao Luto dos estandes de todos que f.nem p.rrte do
mundo tia comunicação vaiser uma chance de mostrar seu talento a

estudantes, empresários e futuros clientes. Para inscrever-se aí vão
alguns telefones e um endereço: JP8cSAssessores,

RttaJJ. Seabm,2l (lagoa), telefones 246-5611, 246-6373 e 266-1059.
Mis ligue o quanto antes porque uma oportunidade destas

não vai aparecer tão cedo.
Associação Brasileira de Propaganda - ABP

Museu de Arte Moderna
e ***^>s

PROFESSOR DO » GRAU
HNALMENTE OS LIVROS
DHUniCOS 0UEV0CE
ESPERAM DESDE 0 SEU
TEMPO DE ESTUDANTE.

A Livraria Francisco Alves
e a Edutel estão lançando

mais moderno conjunto
de obras didáticas jamais
editado para estudantes da

¦' série do 2." grau.
Todas as obras adotaram,
como técnica expositiva, o
Método Piaget. E o que é
muito importante, foram
escritas por autores
consagrados, que
cobriram todo o campo
curricular

FÍSICA: Pierre Lucie.
QUÍMICA: Joaquim de
Mello Palhares Campos.

BIOLOGIA. Ayrton
Gonçalves da Silva.
HISTORIA: limar Rohloff de
Mattos. Francisco José
Calazans Falcon. Maria
Alice Rezende de Carvalho
e Selma Rmaldi de Mattos.
MATEMÁTICA: Duilio Nogueira.
GEOGRAFIA: Cloves
Bittencourt Dotton, João
Rua e Luiz Antônio de
Moraes Ribeiro.
COMUNICAÇÃO E
EXPRESSÃO: Evanildo
Bechara. Samira Nahid
Mesquita. Marlene de
Castro Correia e Célia
Therezinha G. da V. Oliveira.

KItí FÍSICA
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fl francisco alves / EDUTEL
Se você amdá nào teve a oporlunidaae de conhecer as obias.
elas podem ser encontradas nos endereços abaixo. So preferir, telefone « peça a visita de um ptomoioi para tomar contato com o projeio
Botafogo: Rua Barão de Lucena, 43 Tels. ^6-0488 e 266-2CW7» Centro- Rua do Ouvidor. 166 Tel. 221-1381 • Ipanema: Rua Farme de Amoedo.
Tel 287-9148 • Nova Iguaçu: Av. Amara! Peixoto. 427 - Ij. 121'. Tet 767-8426
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Racionalize- Bic Ponta Porosa escreve muito mais e não resseca.
Volte à escola fazendo economia.

) PONTA
POROSA

*
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Informe JB
Riscos do mimctismo

Para manter um pacto instável
com a oposição que carrega embarca-
da no próprio Partido, a direção do
MDB foi-se acostumando, ao longo
dos anos, a fazer todo o tipo de con-
torcionismo. No fim dc semana passa-
do, acabou por deslocar algumas vér-
tebras: o Sr Lacrte Vieira perdeu a li-
derança do MDB soterrado por votos
que desciam de vertentes tão diversas'
do inconformismo quanto o buquê de
protestos que, em 1974, havia arrasta-
do urnas abaixo a maioria arenísta
nas eleições parlamentares.

Para distrair a facção rebelde, os
dirigentes oposicionistas se haviam
habituado a entregar os anéis da re-
tórica sempre que o grupo Autêntico
ameaçava morder-lhe o dedo. Por isso,
montava espetáculos especiais para
agradar esta platéia interna, de
aplauso difícil c predileção definida
pelos textos fortes.

Quando ela começava a se inqule-
tar nas primeiras filas, a direção ofe-
recia ao pais uma nota dura ou uma
declaração ousada. E assim iam vi-
vendo.

O resultado dc domingo alforriou
os moderados desse cansativo exerci-
cio. Pelo menos, demonstrou que cie
não leva a uma conciliação perma-
nente. E pode desabar à primeira de-
monstração dc rebeldia prática.

Livre dessa obrigação, o MDB tal-
vez se possa mostrar agora como real-
mente é feito: de maioria moderada
que tem mais afinidades com uma
grande ala de arenistas também mo-
derados do que com a própria ortodo-
xia extremada do Partido.

Agora, elas estarão mais à vonta-
de para negociar entre st.

Corpo de delilo
Está no bolso do Senador Dinarte

Mariz a cédula datilografada com o
voto dado a João Goulart para a pre-
sldèncla do Senado.

O Sr Dinarte Mariz não colecio-
na souvcnlrs.

Em baixa
A Câmara ontem estava dc res-

saca dos excessos dc domingo.
O lider José Bonifácio, que na

véspera colhera mais resultados do
que provavelmente esperava com suas
traquinagens, deixou que as eleições
da Me.sa corressem tranqüilas.

O MDB, que já tivera sua dose de
autênticos até a embriaguez, manteve
os compromissos com a Arena e vo-
tou na chapa oficial.

Ambos estavam assustados.

Método indireto
De uma astuta raposa, habituada

a farejar armadilhas:
— Essa conversa toda dc que a

decisão de fazer eleições indiretas dc
governadores já estaria tomada me
deu a certeza de que, agora sim, po-
dem-se esperar negociações entre a
Arena e o MDB. Sem cia, o que acon-
teceria? A Oposição ia entrar em
combate achando que as eleições di-
retas estavam mais ou menos dadas
de graça e passaria o resto dos deba-
tes gastando sua munição cm tiros a
esmo.

ver derramado todo o seu suor para
arrancar da Arena o compromisso das
eleições diretas, o MDB ficará multo
bem e satisfeito. Como bem c satls-
feitos ficarão a Arena, que terá con-
seguido obter do Governo essa con-
cessão, e o Governo, que terá conce-
dido, pela via da negociação, aquilo
que ele talvez entregasse desde o prin-
cipio, gratuitamente.

— Eu não sei não, mas pressinto
que o Governo, por conhecer a Opo-
siçáo, mostrou-lhe a caça antes da
caçada. Senão, daqui a pouco ninguém
mais saberia o que se estava nego-
ciando.

Era economia
Pol por economia, e não por des-

perdido, que o Ministro Shigcaki Ucki
aproveitou no fim da semana o vai e
vem de um jatlnho do Governo pau-
lista entre São Paulo e Brasília para
se movimentar. Ele viajou como ca-
rona num vôo que se realizaria com
ou sem ele.

O Ministro, aliás, é um dos pio-
neiros, entre a equipe do Governo, na
exploração das rotas comerciais.

Por contraste
O Deputado Alencar Furtado tal-

vez esteja condenado a ser o lider
mais moderado que o MDB já teve na
Câmara.

O mais vigiado, sem dúvida ai-
guma, ele será.

De novo
Desembocou no gabinete do Mi-

nistro Ney Braga um pacote dc su-
gestões para estimular o turismo in-
terno. Nele se sugere o escalonamen-
to das férias escolares, para não con-
centrar turistas em potencial em dois
períodos do ano. E pede-se. mais uma
vez, a legalização do jogo nas estan-
cias hidromlncrais, aproveitando o fa-
to de que nelas os prefeitos já são
nomeados.

O pacote saiu de Minas, a título
de colaboração voluntária.

Ao menos pela primeira parte da
trajetória, assemelha-se portanto à
proposta dos Cr$ 2 para a compra de
gasolina.

llacionalizando
Ontem, às 8 horas da manhã,

havia intermináveis filas dc automó-
veis na praça de pedágio da Ponte
Rio—Niterói.

E quatro gulchès dc cobrança fe-
chados.

Engarrafamentos, como se sabe,
são uma das formas mais fúteis da
queima de combustível.

Linha direta
O primeiro telefonema de feiicl-

tações recebido pelo Deputado Marco
Antônio Maciel, ontem, depois da
eleição da Mesa da Câmara, partiu
do Presidente Ernesto Geisel.

Nessa ligação, de cinco minutos,
foi aberto um canal de comunicação
direta entre a Presidência da Câmara
e a Presidência da República.

• • •
Como, com que regularidade e

para que será usado, quem viver verá.

De agora em diante, parece
evidente que o MDB vai concentrar
todo o seu ataque neste ponto. E dei-
xará de haver as balas perdidas que,
nestas ocasiões, costumam rlcochetear
em questões como anistia geral, re-
vogação do AI-5 e outros alvos tra-
dicionais da retórica do Partido.

Daqui a alguns meses, se ti-

Fevereiro
Estranho mês de fevereiro este

que passou.
Nele, os jogadores da Seleção se

levantaram contra o técnico Oswaldo
Brandão.

Os oposicionistas fizeram motim
contra a direção partidária.

Os arenistas atacaram uma cha-
pa oficial. .

Laiice-livre
A fábrica Estrela e a Intergrás

promovem, durante dois meses, uma
pesquisa no mercado francês de brln-
quodos a fim de levantar a preferên-
cia das crianças daquele pais sobre
brinquedos de madeira e vinil. A co-
mercialização dos produtos brasileiros
será feita através de redes de super-
mercados. (

Este mês, Furnas assina os contra-
(os de construção civil para as Usinas
Nucleares Angra II e III.

Até o final do ano estará funcio-
nando na- Amazônia uma fábrica de
papel e celulose de propriedade do bl-
llonário norte-americano Daniel Lud-
wlg. A fábrica virá praticamente
montada do Japão, sobre uma bar-
caça. Sou custo está orçado em 250 ml-
lhões de dólares.

O último trabalho desenvolvido pe-
Io novo secretário-geral do Ministério
da Indústria e do Comercio, Sr Lycio
de Faria, no CRE, foi a revisão do
plano de apoio à empresa nacional.

A Petrobrás vai empregar mais
duas plataformas na exploração de
petróleo no litoral de Campos. Na área,
em breve, estarão operando cinco pia-
taformas.

A Fundação João Pinheiro tem um
programa de aplicação de métodos nu-
cleares para levantamento do poten-
ciai hidrogeoquimico da bacia do
São Francisco.

A Sprlnger-Admlral acaba dc con-
clulr o envio da primeira metade da
fabrica de aparelhos de ar condido-
nado que está montando no Iraque.
Os 507o restantes seguem no final des-
te mês.

A Tclerj está distribuindo contas
de telefones cnm um prazo de venci-
mento de seis dias, após a entrega.

A Chrysler vai lançar, no próximo
ano, a versão utilitária do Dodge Po-
Iara.

A safra brasileira de açúcar deste
ano deverá ser de 130 milhões de sa-
cas, o que garante a execução do pro-
grama dc produção de álcool combus-
tivel. A baixa rotação do produto no
mercado internacional vai impedir a
sua colocação no exterior. Há dois

anos, o açúcar atingiu mil dólares a
tonelada.

A diretoria da Eletrobrás estará
reunida hoje para aprovar o progra-
ma de construção de mlnlusinas em
cidades onde o abastecimento de
energia elétrica é feito através de óleo.
Desta vez serão aproveitadas pequenas
quedas de niveis dc rios do interior.

Continua o roubo de peças sacras
cm igrejas do interior. O saque desta
vez foi em Goiás. Levaram 21 imagens
antigas da igreja de São Francisco.

Os trens da Rede Ferroviária Fe-
deral não estão mais circulando aos
domingos cm Santa Catarina.

Decidida a instalação de uma fá-
brica de borracha sintética cm Porto
Alegre, com a participação de uma
subsidiária da Petroquisa. O investi-
mento inicial será de 60 milhões de
dólares. A indústria começa a operar
cm quatro anos.

De primeiro de fevereiro até on-
tem, 68 mil 739 pessoas pagaram Cr$
3 paTa visitar o terraço panorâmico
do novo aeroporto do Galeão.

Chegou ontem às mãos do Ministro
Ney Braga a proposta de criação do
Prêmio MEC para distinguir persona-
lidades nas áreas de atuação da Fu-
narte: folclore, música e artes plásti-
cas. O prêmio, anual, terá valor d*
200 salários mínimos.

A VASP aca.ba de vender a uma em-
presa—aérea da Bolívia dois apare-
lhos DC-6, que estavam desativados
há algum tempo. Os aparelhos, com
algumas peças de reposição, foram
vendidos por 250 mil dólares.

O Banco de Desenvolvimento do
Estado do Rio de Janeiro aumenta ho-
je seu capital social de 335 para 500
milhões de cruzeiros. Isso lhe permi-
tira fazer aplicações de até 7 bilhões
500 milhões. O banco que ocupava an-
tes da fusão o penúltimo lugar entre
os estabelecimentos dc desenvolvimen-
to, está atualmente na terceira colo-
cação.

O presidente Geisel enviou ao Sc-
nado o nome do Brigadeiro Deocléclo
de Lima Siqueira para ocupar a va-
ga no Superior Tribunal Militar.

A LÁGRIMA
— Vovô, porque teus coboloi

ião Ido branquinho$?
Enquanto perQUtltavo, Esteia,

a neta predileta, com mciguke,
brincava na cabeleira encare-
cída do icu vovô, escondendo
seus dedinhos macici entre os
filhotes alvos, alvos como sua
alma ingênua e infantil. í o
afago sublimo continuava, como
resfolhando folhinha do tempo,
tão bem simboCtada na esbclta
ca. Tocado nas fibras mais sen-
timentais, o velhinho mergulhara
na nóvoa do passado, no âmago,
no ego... Fora buscar a res-
posta nas aflições dos dias,
nas amarguras das noites, nos
vinhos dos prazeres e t\» dor
da saudade. O passado aflorava
a memória em corei vivas e a
fantasia da mente transformava
o farfalhar das folhas nas vozes
do tantos outros guris que com
ele cantaram cândidas canções:
"O anel que tu ma deste era
vidro e se quebrou, . .", "O

cravo, brigeu com a rosa. . .",
"Ciranda, cirandinha. . .".

Logo chegou a juventude •
os albores do amor aqueceu o
coração para a eternidade. En-
trará na disputa da vida: má-
oo.ii, alegrias, dissabores a in-
justiças, mas vencera. Vencera,
mas quedava vencido. Sentia
que a qualquer momento um
sopro menos suave do destino
arrancaria a última folha do seu
calendário. Estreitou a cabrei-
nha do Esteia ao peito e a lá-
grima que desusou pelo sulco
do seu rosto, humedecendo os
cabelos IfidoSOM da netinha, sír-
tetirava urna longa resposta à
pergunta ingênua e Infantil:

— Vovô, porque teus cabelos
são tão brinquinhos?

Investigações recentes revela-
ram qua o maior sofrimento do
vovó de Esteia, consistia no
falo de não poder andar a von-
tade na rua t comprar mate*
riais elétricos no Pinto que
canta de galo com preços dt
milho picado.

R. Pinto Míttriaii dt Elctrid-
é*dc — Rua General Caldwell
173. Alta • baixa tensão. Tudo.

INPS oferece estágio a
universitários e paga
Cr$ 1 mil 276 por mês

No final deste mês, o INPS vai iniciar o recru-
lamento de estagiários diretamente nas universlda-
des, para treinamento em 11 áreas de atividade,
com salários dc Cr$ 1 mil 276 mensais para qua-tro horas diárias de trabalho por periotins dc seis
meses. A Superintendência do Rio de Janeiro dis-
põe de 1 mil 534 vagas para estágio de unlversl-
tários.

O novo sistema dc admissão de estagiários vai
.substituir o convênio que o INPS mantinha há um
ano com o Projeto Rondon, e que foi encerrado on-
tem, depois de uma série de divergências quanto à
orientação do trabalho dos estudantes c sua utili-
zação como mão-de-obra durante o período de cs-
táglo.

Convênio

Em março do ano passado, quando foi inicia-
do o convênio com o Projeto Rondon. o INPS cs-
tava com 12 mil 700 universitários estagiando cm
suas unidades, cm todo o pais. mas ontem, no en-
cerramento do contrato, o número de estagiários
já estava reduzido a 4 mil 52.

A Secretaria de Pessoal do INPS informou quetodos os estagiários receberão o certificado pelotrabalho prestado, mesmo aqueles cujo período de
estágio só terminaria no próximo dia 14. Segundo
a versão do INPS, o convênio não foi revogado por-
que o Projeto Rondon, depois de transformado em
fundação, não pode mais oferecer estágios re-
numerados.

O INPS ainda está aguardando a conclusão do
levantamento que as superintendências regionais
estão fazendo para definir o número de vagas pa-ra estagiários em cada uma. Mas. de acordo com
as normas do DASP, a quantidade máxima dc es-
taglários c de 15% do quadro de cada carreira.

Os estágios serão oferecidos a estudantes de
Estatística, Comunicação, Economia, Administra-
ção, Direito. Serviço Social, Secretariado, Arquite-
tura, Engenharia, Ciências Sociais c Bibilotecono-
mia.

APRENDA
INGLÊS

Cirsi Oxford
255-7272

Ü3

mÊÊÊÊÊ iio.ii ¦"¦
OtíiiHi tlin para se ligar um

fcgEssggsaEsa assa
Mais de 700.IHH) leitores

WÊÊms 288-0962¦¦¦
^t Patrocínio iln seu

g^UNIBIXNCO

Telefone para
264-6807

e faça uma assinatura do
JORNAL DO BRASIL

QutoüjzacAol&a.
SED& HO Of JANBtO - RJ.

IpflJÊ
CURSOS DE EXTENSÃO

Controle de Qualidade - 05/03
Modelos Matemáticos em Ciências Huma-

nas ;e Sociais — 09/03
Engenharia Econômica — 14/03

. PERT Aplicado à Educação - 15/03
AAaiematica Financeira Básica — 15/03
Matemática p/Economistas I — 16/03

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES: CCE/PUC
- RUA MARQUÊS DE SÃO VICENTE, 225 -
CASA 15 - TEL.: 274-9922 RAMAL 335.

SORTEIO DE
FEVEREIRO DE 1977

Planoi
PUno "A" "B" • "C"

18079 KEA
08001 RKT
08816 CEP
01747 ICK
11657 EFC

VGP
Sede Sochl ¦

Ruj AraO;o Pcrlo H
Alcfjrf, 36 - 3.° ¦

fDIHCIO AUANÇA ¦
DA BAHIA I

RIO 0E JANEIRO ¦• I

«*4>«t0*<H>4H»4HHtt*4>4t*iH><*<^><>i^<»<>>?
44
\\
«4
4>
44
44

FACULDADES INTEGRADAS ESTÁCIO DE SÁ
CENTRO DE ESTUDOS EM TECNOLOGIA

DEPTO DE INFORMÁTICA

ANÁLISE DE SISTEMAS
Curso: de 29 de março * 19 de julho

Dtsfinido * profillÍQ<Mti dt proQftrriflcio ven ilmIUfti
Duntio: IS Itmmtl, 3n. « Sai. feirei, cUi 19.CO it 22.00 hor«i
InlcfrruKÓei • tntcr>cõci: Centro d* E»iudo> *tn Tecnologia — CEI
Ru« Aurelieno Pcrluo*! — 7 (Eiçj. R. tío Biioo5
lei.: 2W-3644 • .tiV.46

4»t
44
4>
4>>
4>
4»
44
44
44

4444444444444444444444444444444444444444444444444444

Vestibular 77
/ SESAT, a mais nova faculdade do Rio, está abrindo as inscrições parao seu vestibular.

Cursos de Processamento de Dados (Análise dc Sistemas) e {Administração com as habilitações em empresas e comércio exterior. '
Professores do mais alto nível
E a Sesat lhe oferece uma grande vantagem: fica

em Botafogo, na Rua General Severiano, 159 Í5CL CpCflT1
Nao perca tempo. Visitemos hoje <&&*¦ ¦» « kJUiJllI

mesmo ou peça informações pelos
telefones 22r>0976 e 266-3019.

/^^Rk \ sociedade de
ensino superior e
assessona ter.mr.d

gr 
.̂.j CONCISA

SC1CNTIFIC MF.THODS LIDA.
Rio • Brasil Ausiin • Texas • USA

Das dez maiores empresas norte-americanas, sete
utilizam o Grid

O estilo Grid vende 22% a mais que os outros.

SEMINÁRIO GRID DE VENDAS

Destina-se ao pessoal de marketing, vendas técni-
cas e de produtos, compras, relações públicas e
recursos humanos.

Informações

CONCISA Rua Maria tugem.i U ¦ Humailá Rj<>
TeK :266.106 246-S.P9- 2H6-26I2

lias aéreas regionaisLi ii li
começam, a partir de hoje.
a atender a 40 cidades

As Unhas aéreas regionais, a partir de hoje, pas-
sam a servir a,40 cidades, conforme autorização do
diretor do Subdepartamento de Planejamento do
Departamento de Aviação Civil. Foram modificadas
extensões de linhas e conexões aéreas no sentido de
aperfeiçoar o plano de integração nacional.

O DAC confirmou, baseado no mapa de produ-tividade, as linhas já em funcionamento ligando: 1)
São Luiz—Barra do Corda—Grajaú—Imperatriz c
2) São Luiz—Balsas—Carolina. Permaneceram sem
alterações as linhas que ligam o Rio a Goiânia e
Goiânia a Belém e servem cidades ao longo dos rios
Araguaia e Tocantins.
LINHAS

Três linhas novas íoram
autorizadas na Região Sul,
Rio, São Paulo e Minas Go-
rais: 1) Rio—Uberaba—Itu-
iutuba—Itumblara; 2) são
Paulo— Uberaba—Ubcrlan-
dia c 3) l'l-:raba—Uberlan-
dia—Belo Horizonte. Foram
aumentadas as freqüências
de três linhas: 1) Uberaba—
São Simão—Goiânia; 2i
Rio—Poços de Caldas— Ubc-
raba—Uberlândia e 3; Rio—
Passos (Furnas)—Uberaba
—Uberlândia. Uberaba e
Uberlândia serão pontos
básicos para conexões com
outras linhas aéreas.

Na Região Ccntro-Norte,
a Unha de Goiânia—Ara-
garças será estendida até
Cuiabá, não havendo alte-
ração na linha Goiânia—
Braíilla—Arraias—Dianòpo-
lis. Foram autorizadas qua-tro Unhas novas nesta re-
giâo: li São Luiz—Barrei-
rtnhas—Parnaiba; 2) são
Luiz—Tutóia—Parnaiba; 3'
São Lu iz—Barreirinhas—
Tutóia—Parnaiba e 4) São
Luiz—Cândido Mendes—
Carutapera. O trecho Be-
lem—Tucurui será reforça-
do com varias freqüências
diárias.

RACIONALIZAÇÃO

O presidente da VOTEC —
Serviços Aéreos Regionais
S/A, Sr Cláudio Ricardo
Holck, acha que as medidas
tomadas pelo DAC beneíi-
clarão os usuários e perml-

tirão maior desenvolvimen-
to do transporte aéreo rc-
gional. As medidas Já ante-
cipadas pelo Ministro da
Aeronáutica, ora em estu-
úos, para racionalização de
combustível de aviação co-
mercial, ressalta o Sr Cláu-
dio Ricardo, estimulará
também o transporte aéreo
regional.

A operação de grandes ja-
tos. que não podem pousar
cm aeroportos pequenos,
reduziu de 300, cm 1972, pa-ra 96. em 1975. o número de
cidades servidas por emp.-e-
sas de aviação comercial. O
problema foi resolvido com
a criação do Sistema Inte-
grado de Transporte Aéreo
Regular, pelo DAC. Atual-
mente, existem no Brasil
mais de 1 mil 200 aeropor-
tos entre médios e pequenos.

Esses serviços são presta-
dos por cinco empresas com
o turboclice Bandeirante,
capacidade de 18 passagel-
ros, produzidos pela Em-
Vaer. A Votcc. Serviços
Aéreos Regionais S/A e
uma dessas cinco empresas,
e a maior operadora de
frotas dc aviões e helicópte-
ros na América Latina.

Suas Unhas regulares co-
meçaram a ser operadas em
l9 de setembro de 1976, ser-
vindo a 21 cidades, nos Es-
tados dc Minas Gerais'Triângulo Mineiro), Golas,
Maranhão, Pará com cone-
xões para o Rio de Janeiro
e São Paulo. A Votcc pos-sul 82 aeronaves entr»
aviões e helicópteros.
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ANALISE ECONÔMICA FINANCEIRA
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RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PES-
SOAL
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Sítio á
decretado em
El Salvador

Sun Salvador — O estado
de sítio, por 30 dias, foi de-
cretado ontem, á noite, pe-
Io Governo do Presidente
Arturo Armando Mollna.
Horas ante.s foram conflr-
madas quatro mortes em
confrontos entre forças po-
llclals c do Exército e mi-
lharea de pessoas que se
manifestavam na Praça da
Liberdade, pedindo a anu-
lação das eleições presiden-
ciais de domingo da sema-
na passada, em que o can-
didato da Oposição, Coronel
(reformado) Ernesto Cia-
ramount, foi derrotado.

Cinco pessoas morreram
na invasão da praça, e ou-
tias 300 saíram feridas. Mo-
mentos antes de ser detido,
o Coronel Cltiramount con-
clamava seus partidários a
não se atemorizarem mas
ele propi 11 ti.. e r'< procurar
refúgio muna Igreja da
qual, esc.ilta.lo por três co-
lonéis do Exército, foi reti-
rado para ser enviado para
Costa Riu.. N0VO3 choques
ocorreram _ noití!, entre jo-
vens manlíescanteí, e tropas
militares.

CANDIDAIO ACUSA

Já em Costa Rica, o Coro-
n e 1 Claramount declarou
que fora obrigado a deixar
El Salvador e responsabili-
_ou o candidato oficial à
Presidência, General Carlos
Humberto Homero, vence-
dor. pelo •banho de sangue"
ocorrido na madrugada de
ontem.

Os Incidentes começaram
segunda-feira da sem a n a
passada — um dia depois
do pleito — quando Clara-
mount foi para a Praça da
Liberdade falar aos seus
partidários aos quais con-
clamou a exigir a anulação
do resultado das eleições
alegando que o Governo co-
metera fraude. Milhares de
oposicionistas ocuparam a
praça cujos acessos passa-
ram a controlar enquanto
tropas do Exército manti-
nham-sè ã distancia.

Para ontem, estava pro-
gramada uma marcha ao
Palácio Presidencial, ao
mesmo tempo que lideres
da União Nacional da Opo-
sição — UNO — pela qual
se apresentou o Coronel
C I a ramount, anunciavam
também a deflagração de
uma greve geral em apoio
aos protestos de seu candl-
dato. De madrugada, tropas
do Exército e da Polícia,
que até então mantinham-
se discretas e haviam inter-
vido esporadicamente para
evitar novos ataques a veí-
culos e lojas comerciais,
abriram fogo contra a pra-
ça provocando, segundo a
Cruz Vermelha Internado-
nai, ''alguns mortos e mui-
tos feridos". Calcula-se que
300 pessoas saíram feridas.

O Governo chefiado pelo
Presidente Arturo Armando
Mollna, que já na sexta-íei-
ra advertira que não permi-
tiria a continuação do cli-
ma de agitação provocado
pela Oposição, emitiu vários
comunicados sobre os dis-
túrblos e afirmando que por
detrás dos protestos "há
mãos comunistas, que pro-
plclaram as desordens com
o objetivo de obter vanta-
,gens para sua causa".

Ocorreram novos dlstúr-
bios ontem em San Salva-
dor. quando um grupo de jo-
vens entrou na sede do jor-
nal La Prensa Gráfica para
tentar incendiar o prédio,
mas foram desalojados por
forças militares que dispa-
raram bombas de gás lacrl-
mogéneo e rajadas de me-
tralhadoras. Em várias es-
quinas, outros grupos de
manifestantes continuavam
ontem a dar gritos de apoio
ao candidato da Oposição,
ao mesmo tempo que ataca-
vam veículos.

O Coronel Claramount, jà
em Costa Rica. proclamou-
se vencedor das eleições e
agradeceu à Cruz Vermelha
té-b "resgatado da morte",
embora preferisse "morrer
na luta pela liberdade". So-
licitou que oPresidente
Jimmy Carter cumpra sua
promessa do lutar pelos di-
rcitos humanos cortando
todo tipo de ajuda econõmi-
ca ao atual Governo salva-
dorenho.

Washington hoje
inicia controle
das 200 milhas

Sítio Bóccanera
Correspondente

Los Angeles — Entre cm vigor hoje o limite
de 200 milhas para pesca nos mares cios Estados
Unidos. No interior desta área, Washington se reser-
va o direito exclusivo de determinar quem pesca,
quanto pode capturar e de que maneira a operação
deve ser realizada. Pescadores estrangeiros terão
que adquirir licenças c seguir as rígidas leis ame-
ricanas sobre a questão.

A adoção das -00 milhas como zona de pesca
é resultado de 15 anos de atividades de embarcações
estrangeiras na costa americana. Japão, União So-
viótioa, Polônia, Alemanha Oriental. Coréia do Sul,
Espanha c outras nações vêm pescando junto à
costa dos Estados Unidos com mais intensidade des-
de o inicio dos anos (Í0. utilizando grandes navios e
métodos modernos que localizam os cardumes ele-
Ironicamente.

Tecnologia vence
Temendo a destruição de sua fauna marinha,

os americanos decidiram estabelecer uma zona de
conservação marinha. Ao contrário do Brasil c de
outros paises, os Estados Unidos não consideram
as 200 milhas como mar territorial c extensão de
sua plataforma continental. Alegam que por en-
quanto pretendem controlar apenas a pesca na re-
giáo.

A tecnologia de pesca nos Estados Unidos foi
superada nos últimos 15 anos pelos progressos de
japoneses, soviéticos c mesmo de sul-corcanos. En-
tre 1970 c 1071, usando processos mecânicos c clctrô-
nicos cada vez mais sofisticados, os japoneses au-
mentaram seu volume de pesca cm 15?., os soviéli-
cos, em 27% e os sul-corcanos cm M.STo. Os america-
cos, que ha 10 anos importavam apenas um quarto
do pescado consumido no pais, hoje compram do
exterior mais de três quartos.

Não há lei internacional controlando a pesca
cm alto-mar c como ninguém é dono dos peixes nes-
tas áreas, qualquer um pode brigar por cies. Vence
a luta c pesca mais quem tem melhor tecnologia.
Nos anos 50, Equador, Peru c Chile se viram per-
dendo a briga junto às suas próprias costas c che-
garam à conclusão de que não era possível defen-
der o que não lhes pertencia. Estenderam então de
12 para 200 milhas o mar sobre o qual exerciam so-
berania.

O primeiros a reclamar da medida foram os
americanos, cujos pescadores baseados na Cali-
fórnia desciam a costa do Pacifico para pescar sem
autorização mais ao Sal e eram presos pela Marl-
nha equatoriana. Após duas décadas de protestos c
pressões de Washington, mas pé firme e intransi-
gencia de Quito, os Estados Unidos acabam ado-
tando o mesmo ponto-de-vista e decretam que den-
tro das 200 milhas junto ã costa do Atlântico ou do
Pacifico, o peixe é americano — se não para ser
pescado, pelo menos para ser protegido.

A mudança de idéia dos americanos reflete a
percepção crescente de que o estoque de peixe nos
mares está baixo. O mundo pesca cerca de 70 ml-
lhões de toneladas métricas por ano c alguns espe-
cialistas afirmam que os mares não agüentam cc-
der mais de 60 milhões de toneladas métricas. Não
era assim em 1(108, quando o jurista Hugo Grotlua
enunciou o princípio da liberdade dos mares e a
jurisdição de cada país só se estendia às três mi-
lhas alcançadas pela bala dos canhões da época.
Hoje há 4 bilhões de pessoas para alimentar no
mundo, o que estimula a mecanização dos processos
de pesca c a destruição mais rápida da fauna ma-
rinha. Uai a decisão de vários paises, imitados
agora pelos Estados Unidos, de ampliar os limites
de proteção junto às suas costas.

O controle nas 200 milhas americanas agora Ic-
vara em conta não a habilidade do homem de pes-
car, mas a possibilidade dos mares de produzir as
diversas espécies procuradas. Quotas especiais de-
terminarão que tipos de peixes podem ser captura-
dos, cm que quantidade, cm qual temporada e com
que tipo de equipamento. Embarcações estrangeiras
terão de não só pagar licenças às autoridades
americanas, mas também de aceitar observadores
dos Estados Unidos a bordo, sempre que o Sccrc-
tario de Comércio assim determinar.

Washington já está negociando com o Canadá
para determinar onde as zonas de pesca dos dois
países se encontram c cm alguma época terá de
haver negociações com Cuba, pois a ilha se localiza
parcialmente dentro das 200 milhas, junto à costa
da Flórida,

Cuba estende o limite
mas a e e i l a negociar

Havana — O Conselho de Estado de Cuba criou
uma zona econômica de 200 milhas além de suas
costas c aumentou para 12 milhas o mar territo-
fiai. cubano, anunciou ontem a Radio de Havana,
assinalando, porém, que funcionários cubanos res-
peitariam os limites de outros paises e negociariam
qualquer superposição de limites com países ad-
jacentes.

Em Washington, a noticia, apesar de não cau-
sar surpresas, provocou satisfação entre funciona-
rios do Departamento de Estado pela oferta de ne-
gociaçào das respectivas áreas econômicas super-
postas, já que os Estados Unidos, que iniciam hoje
a vigência de suas próprias 200 milhas de pesca,
estão separados de Cuba por apenas 90 milhas.

Quanto mais cedo, melhor
Os funcionários consideraram que, para pre-

venir possíveis infrações da soberania mútua re-
clamada por ambos, será necessário provavelmen-
te estabelecer um limite médio entre suas costas e
acrescentaram sobre as conversações com Hava-
na: "Quanto mais cedo se efetuarem, melhor".

Segundo a nova lei. Cuba assume a jurisdição
sobre as 200 milhas para toda atividade relativa à
conservação, pesca e exploração de recursos natu-
rais nas águas e no fundo do mar.

você fala inglês desta vez.,,
ou não se fala mais nisso.

é o que CEAL garante quando lhe oferece:

• cursos intensivos.cursos semi intensivos.método audio-visua! multi
média.turmas pequenas.vários níveis e horários.inscrições abertas.
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Cai ler tem
apoio de 66°/o
do povo

Washington — O Presi-
dente Jimmy Carter está
governando bem para 06%
dos norte-americanos entre-
vitados pelo Instituto Oal-
lup, enquanto 8% desapro-
vam sua gestão c 20',;, estão
Indecisos devido ao pouco
tempo de administração.

Gallup revelou que a
aprovação recebida por
Carter é Igual a de outros
Presidentes no inicio do
mandato, mas inferior a de
Gerald Ford, Lyndon John-
son o Harry Truman, "que
foram mais populares por-
que assumiram em épocas
de crise": renúncia de Ni-
>:on e mortes de Kennedy
e Iloosevell.

Rosalynn aplaude
Marian Anderson
Nova Iorque — Rosalynn

Carter e Marian Anderson
sentaram-se juntas na noi-
te de domingo no Carnegic
Hall de Nova Iorque duran-
te homenagem aos 75 anos
da ptlmeira cantora negra
a atuar no Metropolitan
Opera House cm 1955.

Esta é a primeira vez que,
como Primelra-Dama, Rosa-
lynn participa de uma festl-
víclade fora de Washington.
Anderson foi a p r 1 m c i r a
cantora negra a atuar na
Casa B. nca, convidada pe-
Io Pre idente Pi r.nklln De-
lano Roosevelt.

Indonésios
iniciam
campanha

Jacarta — Sem a partici-
pação de mais de duas cen-
tena.s de seus candidatos,
impedidos de conconer pela
lei de lneleglbllldades, os
dois Partidos de oposição —
o muçulmano Partido cia
União pelo Desenvolvi-
mento e o cristão Partido
Democrático Indonésio —
iniciaram ontem, junta-
mente com o movimento
oficiallsta Oolkar, a primei-
ra campanha eleitoral dos
últimas seis anos na Indo-
nés ia.

Os dois grupas oposlcio-
Distas admitiram que não
têm a menor chance de
-ma maioria nas 360 cadcl-
ras cio Parlamento e para
muitas cargos provinciais e
fnuníclpaia, mas o General
Amir Murtono. presidente
do Golkar, previu que seu
Partido espera obter pelo
menos G5c:« dos votos — e
não mais que 70r,'- para não
comprometer a credlbilida-
de da eleição.

Argentina protesta contra EUA
Buenos Aires — As relações en-

tre a Argentina e os Estados Uni-
dos atingiram ontem seu ponto
máximo de esfriamen y:om a re-
jelçáo oficial argentii... da cleci-
são norte-americana de reduzir
sua ajuda militar alegando que o
regime de Buenos Aires viola os
direitos humanos.

A divulgação do comunicado da
Chancelaria argentina dando con-
ta da posição do Governo militar
em relação à Iniciativa norte-ame-
ricana coincidiu com uma visita do
Embaixador dos Estados Unidos
cm Buenos Aires, Robert Hlll (que
deixará o posto, cm brevei, ao
Chanceler César Augusto Guzzetti,
mas nada foi informado, a não ser
que o encontro fora provocado pe-
Io incidente.

Posição firme
Em sua nota protesto, a Chan-

eclaria qualifica que a decisão
norte-americana significa uma"intromissão" nos assuntos inter-
nos argentinos e "um desconheci-
mento da realidade argentina". Os
observadores consideram que o teor
da nota confirmaria a disposição
do Governo argentino de rejeitar
toda ajuda das Estados Unidos,
por julgar que a aceitação da re-
duçáo seria o mesmo que recqnhe-
cer oficialmente a prática de atos
atentatórios contra os direitos hu-
manos no pais.

O regime chefiado pelo Gene-
ral Jorge Rafael Videla náu admí-
tiria a hipótese de ser incluído na
lista dos países acusados de violar
esses direitos. Entretanto, alguns
setores seriam favoráveis a uma
posição de debate do problema de
forma bilateral, para se chegar a
um clima de "racionalização capaz
de substituir reações apenas emo-
clonals".

Recorda-se que em recente en-
trevlsta concedida a tim corres-
pondente francês, o Presidente Vi-
dela declarou que a decisão norte-
americana, "se se confirmar, será
um grave erro, pois anima a sub-
versão, verdadeiro inimigo da de-
mocracla". Nessa ocasião, o Ge-
neral Videla esclarecia que desço-
nhecla oficialmente a medida da
qual tomara conhecimento de for-
ma extra-oficial. Frisava ainda que"os dirigentes norte-americanos ti-
nham perfeita liberdade para con-
ceder sua ajuda a quem desejas-
sem", palavras que contrastam
com o tom. considerado "severo"
por observadores, da nota da
Chancelaria.

Nota
Diz a nota da Chancelaria ar-

gentina:
"O Secretário cie Estado dos

Estados Unidos da América, em

declarações formuladas perante a
Subcomissão de Operações Exterio-
res da Comissão de Adjudicações,
anunciou que o projetado crédito
para vendas militares de seu pais
à Argentina, reduziu-se cm vlrtu-
de da preocupação existente cm
torno dos direitos humanos.

Chama atenção do Governo
argentino esse ato que Implica
uma intromissão nos assuntos in-
ternos de no.s.-,o pais e um desço-
nheclmento da realidade argentina.

A es.se respeito, a Chancelaria
argentina considera oportuno as-
slnalar que nenhum Estado, qua!-
quer que seja sua ideologia ou po-
derio, pode atnbuir-.se a si mesmo
o papel de tribunal de justiça in-
ternacional, interferindo na vida
domestica de outro.s países.

O respeito básico à soberania
nacional, eiemento-base para a
convivência mundial pacífica e or-
denada, é razão válida para ta!
afirmação. Por tudo isso. qualquer
ação qur um Estado adotar ba-
seada em sua própria avaliação
da situação interna de outro Esta-
do. deve ser interpretada como
uma lamentável anomalia na con-
dução das relações Internacionais".
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B. REALIZÁVEL.
Empréstimos .
Títulos e Vetores M,¦>[;•¦¦.i- OS
Outras Contas

C IMOBILIZADO

O. RESULTADO PENDENTE .
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Tolil
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13 328 646 06

697 099 072 25
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?4? MJ6f2.il
í 160 329.45

161553 55
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124 213 42304
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PASSIVO

NAOEXIGIVEL
Capim 40 000 000.00
Reservai e Fundos 4. 92. 34? 43
ÍXICilVll
Tilulo) Cambiais 62? 057 384 52
Rílinancumemo» ¦ CEF 12 270.366.43
Dhridvndoi a Pagar 9.013.6?7.53
OuliasEiibK.dadr^ 3S 119.513.76
RESULTADO FENOENTE

Suo-Tolal "
COMPENSAÇÃO

Tolal
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;•;. 
'.V-::!

683 4/0
1667

771 267.
124.713.
895 no

964 29
957.0S
263.77
423.04
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üespesas Oprracíonais
D**p*._* AdmtnUttathra) _*-,
Despesas PitritnOttUI. .._....—.
Despesas TiiDularij* ,„^_«_*.

F undo de Reseria Lefl»' -.—
Outras Reservas e Fundos
Di«>OrK_o_a Pagar _*0*. a a
Pfo»is«oP imposto de Renda
PeM»c>p«çio da Dir. tona

lolal 

3Í 743 80S 99
17,157 409.Í2

344 453 «J
6 952.67

769.124 00
32 350 956.61

6 000 000.00
2.ÍÍ5 022.00

000 ooc.oc 47 005 102.61
103 257 728.62

CREOITO
Saldo Transi do Se mi» .ir* Antenor
ResuiiaCo tía\ Op<íaçccs Sociais __.
Re* da Pfi_»ií,io Püe»rdcres Duvtdosos

11 251.621.36.
91.635.107.2S

371.000,00

103 257 776.62

l _<; Paulo de Souza Lobo
Diretor Presidente

Antônio Gomes Calcado
Diretor Superintendem.

Joaquim Gomai Calcado Filho
Diretor

LuígiCaoccl
Diretor

HeUcciot Guerreiro Fttho
Diretor

Milton Lent César-
Oirelor

Htrmenegiido Gomes da Sitiai
Onelor

Pedro Gomes Calcado
Diretor

Walter José Lourenço Maciel ¦ TC CRC RJ. 023 139-2

Coração
do meu

Brasil9
(da canção Cidade Maravilhosa de André Filho, do'carnaval do 35)

Quando, há 35 anos, escolhemos o Rio para centralizar nossos negócios,
tomamos uma grande decisão.

Foi aqui que instalamos nossa primeira fábrica, que até hoje participa da
vida da cidade.

E íoi do Rio que começamos a expandir nossa atuação. Hoje, a presença
dos 39 Fabricantes Brasileiros de Coca-Cola e Fanta se faz sentir por todos os
cantos do país.

Eles criam empregos diretos e indiretos, estimulam indústrias e serviços de
apoio, pagam e geram impostos, dinamizam as economias locais.

E isso tudo teve, em pleno verão de 42, como berço e altar esta cidade de
encantos mil.

Uma homenagem de Coca-Cola Ind. Ltda.,
nos 412 anos de fundação da Cidade do Rio de Janeiro.

g^pi



i»-**-****!*^^ ¦

8 - INTERNACIONAL JORNAL DO BRASIL Q Terça-feira, l«/3/77 H 19 Caderno

Guerra
prossegue
no Líbano

Henry Tannet
Tht N«w York Timtj

Beirute — Mais de quatro
meses depois que o cessar-
fogo imposta pelos árabes
pôs termo à guerra civil li-
lianc.il, prosseguem no Sul

do Libano os confrontos
diários entre os comandos
palestinos e as milícias
cristãs direitistas que con-
Iam com o apoio de Israel.

Ligeiramente ao Norte, os
soldados sírios da íorça de
paz simplesmente observam
enquanto os combatentes
palestinos e seus comboios
de abastecimento através-
sam seu caminho.

Os combates, que já obrl-
garam milhares de civis II-
baneses a deixarem suas al-
deias, envolvem a questão
da presença dos comandos
palestinos ao Sul do Libano,
junto à fronteira com Is-
rael.

Esta questão é uma das
principais atualmente sob a
mira do Secretário de Esta-
do Cyrus Vancc e do Sccre-
tário-Gcral das Nações Uni-
das, Kurt Waldhcim, que
vem tentando estabelecer

, negociações entre árabes e
israelenses para um enten-
dimento no Oriente Médio.

Israel e os lideres cristãos
libaneses se opõem a qual-
quer presença palestina no
Sul do Líbano c pretendem
fazer o possível para evi-
tá-la.

A Síria e outros paises
árabes se comprometeram,
após os chamados acordos
do Cairo, a permitir que um
número limitado de palcsti-
nos se instalasse cm área
estritamente delimitada. E
os palestinos, por sua vez,
pleiteiam uma presença
muito mais numerosa do
que se mostram propensos
a aceitar o.s dentais países
árabes.

Nas últimas semanas, os
combates concentraram-se
cm três frentes:

As milícias cristãs vem
atacando Bint Jbail, Capi-
tal dc utn distrito muçiil-
mano ocupado pelos- palcsti-nos, a cerca de três quilo-
metros de Israel, num pon-to cm que a linha fronteiri-
ça se volta bruscamente pa-ra o Norte, depois de correr
regularmente cm dir eç ã o
Leste por 24 quilômetros,
desde a costa mediterrânea.

O cerco de Bint Jbail co-
meçou há quatro meses,
quando as milícias cristãs
estabeleceram pela primei-
ra vez um cinto dc seguran-
ça ininterrupto ao longo da
fronteira com Israel, d o
mar até a colina junto a
Bint Jbail. Acredita-se atu-
almcntc que a quedr. da ci-
dade, dc onde foram eva-
cuados quase todos os civis,
é apenas uma questão de
tempo.

Segundo o acordo do Cal-
ro, os palestinos não tem
direito de estar em Bint
Jbail mas ainda assim cies
ali se estabeleceram no fim
do ano passado, quando au-
inentou a pressão dos
cristãos sobre a cidade, pre-
dominantemente muçulma-
na.

As forças cristãs também
vêm pressionando os paies-tinos ao Sul de Arqub, na
encosta do monte Ilcrmoti,
junto às posições israclcn-
ses cm território sirio. A rc-
gião é o que os israelenses
por muito tempo considera-
ram território da Al Fatah,
onde os comandos dispu-
nham de suas principais
bases antes de retirarem
suas tropas no inicio da
guerra civil libanesa.

As estimativas sobre o
número de palestinos na re-
gião de Arqub são contradi-
tórias. Segundo os israclen-
ses, eles seriam 3 mil 500.
Especialistas estrangeiros
•creditam que deve haver
na verdade cerca de 1 mil
500. Os comandos palestinos
da região dispõem de arma-
mentos pesados como Ian-
ça- f o g ti e t c s e* morteiros,
trazidos da região dc Beiru-
te após o cessar-fogo.

Segundo a interpretação
libanesa dos acordos do
Cairo, o Governo de Beirute
teria o direito de expulsar
qualquer palestino — civil
ou militar — que tenha en-
Irado no pais depois de
1969. Grande parte dos ofi-
ciais da Organização para
* Libertação da Palestina
e dos efetivos dos comandos
chegaram ao Libano em
1970. depois de sua derrota
na Jordânia.

Depois que se soube que
a comissão havia endossado
a interpretação libanesa,
1'asser Arafat, líder da
OLP, viajou ao Egito e à
Arábia Saudita para tentar
obter destes paises uma in-
lerpretação mais indulgen-
te.

Carter quer EUA
lia liderança dos
direitos humanos

Amin adia novamente a Ingleses reconhecem avanço
militar soviético mas não

Washington — Em entre-
vltta ao Washington Star,
c Presidente Jlmmy Carter
declarou que gostaria que
os Estados Unidos se lor-
nassem o ponto focai de
uma crescente preocupação
da comunidade internado-
nal pcios direitos humanos.

Para Carter, que disse ser
sua atitude uma questão dc
piln. jplos c náo de tática
política, desde que ele co-
meçou a apresentar temas
relacionados com os direitos
humanos vários paises pas-
saram a adotar novas nor-
mas e reduziram a re-
pressão a dissidentes e aos
direitos das minorias.

BENEFICIO GERAL
"Creio — disse o Presi-

dente — que se nosso pais
puder transformar-se n o
ponto focai de uma atitude
ética e moral no tema dos
direitos humanos, seria um
enorme benefício para nós
cm nosso trato com o mun-
do em do senvolvimento.
Mas acho também que seria
uma clara demonstração dc
que nosso próprio sistema
de Governo pode funcionar
e tornar possivel que se In-
verta a tendência negativa
que se vem dando às demo-
cracias no passado".

Nas cinco semanas depois
de sua pos.se na Preslden-
cia, Carter escreveu direta-

mente ao dissidente soviéti-
co Andrei Sakharov, atacou
energicamente o Presidente
de Uganda, Idl Amin Dada,
e recomendou reduções na
ajuda militar a Governos
que violam os direitos hu-
manos.

Carter assegurou que o
tema direitos humanos foi
cuidadosamente considera-
do cm seu planejamento de
Governo. "Dediquei profun-
da atenção ao assunto há
muito tempo" — assinalou
— "c ciclo que os resultados
começam a superar as ex-
pectatlvas".

O Presidente norte-ameri-
cano revelou ter em seu po-
der uma massa de documen-
tos procedentes dc mais de
uma dezena de países que
foram "bastante culpados
dc violações aos direitos hu-
manos e que agora muda-
ram sua política", acresecn-
tando: "Não quero credt-
tar a mim essa êxito, pois
estaria sendo injusto com
os outros paises".

Ao concluir a entrevista,
Ct rter disse que o preço do
progresso em assuntos co-
mo a redução mútua de ar-
mamenlos com a União So-
vté.lca não incluirá con-
cessões em temas como o
dos direitos humanos por
parte des Estados Unidos,
que na sua opinião foi um
erro de seu antecessor Ge-
rald Ford.

Pequim acha que, ludo
uão passa dc farsa

Pequim e Parts — A Chi-
na, através do Diário do Po-
vo, entrou na polêmica so-
bre os direitos humanos, di-
zendo que nem os Estados
Unidos nem a União Sovié-
tica os respeitam e qualífl-
cando de uma ''farsa" todos
os discursos de Washington
c de Moscou sobre o assun-
to: "Nas sociedades capita-
listas — disse o jornal — os
direitos humanos são um
luxo inacessível para os tra-
balhr.dorcs oprimidos"."Tanto no mundo dos ca-
pitalistas de vcLlio tipo no
Ocidente, como no mundo
da burguesia burocrático-
monopolista de novo tipo
na União Soviética — asse-
vera o Diário do Povo —
continuam as polêmicas
enérgicas, com acusações
mútuas. Mas em ambos, as
massas trabalhadoras só
tem mesmo é o direito de

vegetar e de ser explora-
das".

KGB IGUAL AO FBI

Adiante, o Jornal pequl-
nès afirmou que "a KGB de
Morcou nada fica a dever
ao FBI de Washington, sen-
do ambos mestres na arte
de vigiar as pessoas", e In-
dica como as principais vitt-
mas dessa vigilância os ne-
gros discriminados nos Es-
tados Unidos e as minorias
nacionais da União Soviéti-
ca "oprimidas pelo chauvl-
nl.smo russo".

O diário define como "ri-
diculo e Imprudente" o ar-
gumento soviético segundo
o qual os Estados Unidos
acusam a União Soviética
de violar os direitos huma-
nos por temerem "o valor
exemplar da democracia so-
clallsta na URSS".

Diplomata diz qiic
Praga volta ao terror

Londres — O diplomata
britânico Sir Ceei] Parrott,
já aposentado, escreveu ao
jornal Times negando a
acusação da televisão tche-
co-cslovaca de que fez espio-
nagem quando serviu em
Praga e dizendo que os
atuais acontecimentos na
Tchcco-Eslováquia lembram
os horrores dos processos dc
depuração da década de 50.

Parrott, que fez a primei-ra tradução para o Ingiês
da clássica peça O Bravo
Soldado Schweik, de Janos-
lav Ha.sek, disse que "as au-
toridades tcheco-eslovacas
conhecem muito bem que

não fui um espião e tiveram
provas irrefutáveis de meu
amor e admiração pela cul-
tura tcheco-eslovaca".

Os ataques da televisão
de Praga, segundo Parrott,"têm por objetivo intimidar
ainda mais os Intelectuais
tcheco-eslo.. ros que dese-
jam manter relações nor-
mais com o Ocidente". O
ex-diplomata britânico
acrescentou que, na década
de 50, qualquer um que o
regime comunista quisesse"perseguir ou eliminar era
automaticamente acusado
dc agente a soldo da ldeo-
l.gla ocidental".

Baucoc leva à ONU
acusações ao Camboja

Bangcoc — O Governo da
Tailândia divulgou ontem
relatório, que enviará às
Nações Unidas, acusando
soldados cambojanos pelo
assassinato de 30 tailaiide-
ses, em Janeiro passado, e
o hiassacre de três aldeias
no distrito de Aranyapra-
thet, 200 quilômetros de
Bangcoc.

Apesar do Camboja Já ter
relatado à ONU que as três
aldeias pertencem ao seu

território, o documento tai-
landes prova o contrário
"de forma concreta, inclusi-
ve com mapas".

O documento ler*bra abi-
da a proposta tailandesa
para negociar uma deniar-
cação de fronteira entre os
dois paises e garante que
não aplicará a politica de"olho 

por olho", a menos
que haja novo ataque cam-
boja no.
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UPI e ABC reclamam
de censura soviética ^

Moscou — A agencia de noticias United Press
International e a cadeia de televisão ABC — am-
bas norte-americanas — protestaram ontem ante
a Chancelaria soviética pela proibição de fotográ-
farem o incêndio ocorrido na sexta-feira no Ha-
tel Rossiya, nesta Capital.

Charles Wallace, correspondente da UPI, foi
preso e submetido a maus tratos por um capitão
e dois policiais soviéticos, quando assistia ao In-
cendio no sábado, pela manhã. Levado para o in-
terior do hotel, foi interrogado e mantido incomu-
ntcável durante duas horas. Ao entregar o filme,
os policiais lhe caíram em cima, agredíndo-o e
batendo com sua máquina contra uma cscrivanl-
nha, para certificarem-se de que não continha
mais filmes.

Violação
Os policiais não deram importância às rccla-

mações de Wallace, que se dizia no direito de ligar
à UPI. à Embaixada americana ou à assessoria de
imprensa do Ministério das Relações Exteriores,
íiias autorizaram-no a deixar o local, tão logo se
apoderaram do )i'me. Wallace não J ferido.O correspondente da ABC em Moscou, Lynn
Jones, foi impedido de filmar o incêndio.

reunião com americanos vcen,motivosPa,aten,o,es
Washington c Nairóbl — Pela segun-

da vez o Presidente Idl Amin adiou o en-
con tro com os norte-americanos rosiden-
tes em Uganda, marcado para amanhã,
c não fixou nova data, anunciou a rádio
Uganda, que com esta notícia c sem maio-
res explicações encerrou suas transmls-
soes do dia. A primeira reunião estava
marcada para ontem.

Antes da informação, recebida pelo
Departamento de Estado sem comenta-
rios, Idl Amin se reunira com os norte-
americanos que trabalham na Uganda
Airlines, a quem informara que pre-
tende distribuir medalhas aos que se des-
tacaram cm seu trabalho.

Carler agradece
O Presidente Jlmmy Carter agrade-

ceu Idl Amin por ter dado garantias de
que a vida e segurança dos 240 norte-
americanos não estavam em perigo. A
mensagem foi entregue no sábado últi-
mo a Amin, por Intermédio da Embaixa-
da alemã-ocidental cm Kampala. mas
somente ontem a Casa Branca a di-
vulgou.

Segundo o Secretário de Imprensa
Jody Powell, Carter está agora estudando
o convite de Amin para que envie um
representante pessoal ao encontro. A
oferta foi feita no domingo, por telefone,
ao Departamento dc Estado, pelo Encar-
regado de Negócios ugandense em Wash-
ington.

Powell acrescentou que Carter "se-
gue dc perto" a situação cm Uganda, on-
de estão 240 cidadãos norte-americanos,
sendo cerca de 100 missionários e 60 pro-
fessôres, com suas famílias, e outras 80

pessoas, entre as quais vários comerei-
antes.

O jornal Nation, de Nairóbl, afirmou
ontem que grupos de norte-americanos
que já chegaram a Kampala para o cn-
contra estão sendo mantidos "sob cstrl-
tas medidas de seguranças". mas saem às
ruas e fazem compras normalmente.

Amin antecipou o encontro com al-
guns norte-americano., da Uganda Ali-
Unes, com quem se reuniu ontem no aero-
porto de Entebc, mesmo local da entre-
vista de amanhã. Segundo a Rádio Ugan-
da o encontro foi informal e dele parti-
ciparam outros brancos não norte-ame-
rlcanos. Na oca,siáo Amin explicou que "os
meios de comunicação mundiais enten-
deram mal suas ordens de convocar to-
dos o.s norte-americanos".

DLs.se ainda ao grupo de brancos que"os ugandenses eram seus irmãos c Ir-
mis" e que eles "podiam se divertir" Idi
Amin estava bem-humorado e explicou
que proibira a saida dos norte-america-
nos "para que pudesse vê-los todos em
conjunto".

A rádio informou ainda que o Presi-
dente Mobutu Sese Scko, do Zaire, tinha
enviado telegrama a Amin procurando
obter garantias de segurança para os
norte-americanos, mas que o dirigente
respondera afirmando que "não há mo-
tlvo para alarme".

Um dos assessores mais íntimos de
Amin, Bob Astlcs, inglês, casado com a
Ministra dc Cultura de Uganda, confir-
mou que os preparativas para a reunião
serão divulgados hoje. Diplomatas brita-
nicos em Kampala e Nairóbl Informaram
que estão apurando a noticia dc que os
britânicos também foram convidados pa-
ra o encontro.

Tass denuncia intervenção
Moscou — A Agência Tass acusou

ontem os Estados Unidos de intervirem
nos assuntos internos africanas ao enviar
O porta-aviões Enterprise para ameaçar
Uganda, sob o pretexto de que as auto-
lidades se opõem à 6aida de um grupo
de norte-americanos do pais."Os acontecimentos de Benln, Etirt-
pia, Angola e Guiné — acrescenta a Tass,
na primeira reação oficial soviética ao
incidente entre Washington e Kampala

— mostram que o envio do Enterprise
não é um ato Isolado e faz parte da cs-
tratégia geral cio imperialismo, que con-
slste em reprimir os movimentos de 11-
bertaçáo nacional."

Segundo a Tass, "a chegada do En-
terprise ao litoral africano é considerada
pelos africanos, como uma manifestação
multar e politica destinada a intimidur
os Estados progressistas e obrigá-los a
renunciar a sua politica antiimperialis-
ta''.

Ugandense pede socorro mundial
Hartford, Connccticut. c Oar cs Sa-

laam — "Antes que seja tarde demais"
as organizações de defesa dos direitos
humanos se deveriam mobilizar contra o
Presidente de Uganda, onde "há muita
gente morrendo sem que o mundo as so-
corra", declarou ontem o ex-superlnten-
dente das prisões ugandenses, Andrew
Lutakome.

Em entrevista pelo telefone à UPI.
Lutakomc explicou que "gostaria da

presença da Cruz Vermelha" em Uganda
e admitiu que suas criticas a Amin po-
derão provocar "represália c até morte
de seus parentes, amigos e membros dc
sua tribo".

Lutakome assinalou que Amin resol-
ve os problemas eliminando-os, "pois
matar é uma solução para qualquer pro-
blema. Para ele, ou você é amigo ou ini-
mlgo. Sua filosofia é radical e se você for
seu inimigo, morre".

O silencio da África Negra

Nairóbl — Depois que se manifestou,
semana passada, a indignação interna-
cional pela controvertida morte do ar-
cebispo de Uganda e por supostos mas-
sacres promovidos por forças governa-
mentais cm duas tribos ugandenses, o
Presidente Idi Amin convidou a Organi-
zação da Unidade Africana, assim como
qualquer pais do continente, a enviarem
a seu pais observadores que Investiguem
a situação. Amin não podia provável-
w.cnlc antecipar a resposta que receberia,
mas o fato é que nenhum pais africano
aceitou a proposta.

Além disso, com a exceção do Prcsl-
dente da Libéria — William R. Tolbcrt
ele mesmo pastor e chefe da Igreja Ba-
tista em seu país — nenhum lider afrl-
cano pôs cm dúvida ou criticou, como
tantos estadistas de outros continentes, a
versão oficial ugandense das círcunstan-
cias em que o Arcebispo Janani Luicuin
morreu num acidente dc automóvel pou-
co depois dc sua prisão sob a acusação dc
estar tramando um golpe de estado.

Direitos humanos

Enquanto Isso, vários intelectuais,
jornalistas c lideres religiosos africanos
continuam chamando a atenção da opl-
nião pública para as alegações de repres-
são e de clima dc terror em Uganda.

O cônego Burgess Carr, secretário da
Conferência fntcr-Africana de Igrejas c
critico declarado do regime ugandense,
pretende promover um encontro de emer-
gència de lideres religiosos africanos cm
Nairóbi, no início do próximo mês, para
discutir os recentes acontecimentos em
Uganda e a questão dos direitos huma-
nos.

Estes intelectuais e líderes religiosos
acreditam que a África negra perde to-
da sua credibilidade quando denuncia a
repressão dos Governos dc minoria bran-
ca e permanece em silêncio sobre as
acusações de atrocidades supostamente
cometidas por Governos negros. Comeu-
ta-se que na Guiné Equatorial vem sen-
do praticada a escravidão, milhares dc
pessoas foram mortas c um quarto da po-
pulação está sendo levada ao exílio pelo
Governo do presidente Francisco Macias
Ngucma.

Os lideres religiosos mostram-se an-
slosos por incitar outros Governos afri-
canos a assumirem posições claras so-
bre a questão dos direitos humanos,
mas reconhecem que nào contam com
muitas chances de sucesso. O principal
obstáculo com que se defrontam é o gc-
neralizado princípio de nào interfcrèn-
cia nas questões internas de Estados vi-
zinhos.

Praticamente iodos os países da
África negra têm razões para temer o
espectro da desagregação nacional: não
se pode dizer que seus Governos tenham
autoridade tão forte quanto desejariam.
Em conseqüência, estes Estados firma-
ram uma tradição dc cautela. Os dc-
sentendimentos c animosidades entre
paises africanos efetivamente existem e
parecem tornar-se mais sérios recente-
mente, mas o generalizado temor de dc-

Michael Kaufman
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sagregaçáo interna impede qualquer
forma dc hostilidade declarada.

Dessa forma, embora muitos paises
africanos — mas não todos — encarem
Idi Amin como um fator dc constrangi-
mento para o continente, reconhecem
também que qualquer desafio a sua au-
toridade pode pôr em perigo cada vez
mais ilusória solidariedade continental,
que ainda c a principal defesa com quecontam os Estados fracos contra even-
tuais ameaças a seus Governos.

Esta cautela é evidente não apenas
nos casos dc desentendimento ideológico
e de desaprovação da politica interna
de outros paises, mas também nas si-
titaçõcs em que entram em conflito os
diferentes interesses nacionais.

Tanzânia e Quênia, por exemplo,
reconhecem que, cm virtude da Incons-
tante situação em Uganda, da guerrilha
rodesiana. que também envolve a Tan-
zania, e da desordem cada vez maior na
Etiópia, nenhum dos dois pode _e dar
ao luxo dc entrar em guerra sem incor-
rer ao mesmo tempo no risco de provo-
car o caos interno.

Outro exemplo é o que aconteceu
um ano atrás, quando o Governo da
minúscula Guiné Equatorial aparente-
mente estimulou a repressão a -iO mil
nigerianos que trabalhavam no pais. A
onda de terror foi suficiente para que a
Nigéria evacuasse seus cidadãos da Gui-
nè Equatorial. Ao mesmo tempo, no en-
tanto, a Nigéria — o pais mais popu-
loso do continente e o de maior exér-
cito — não ousou 7/tobiífiar suas tropas
e nem mesmo levou a questão à Orga-
nizaçáo da Unidade Africana.

Mais uma vez, a principal preocupa-
ção foi preservar a unidade continen-
tal.

Temor de represálias
Um outro caso envolve a Rodésia.

Quando as forças rodesianas Invadiram
Moçambique cm julho do ano passado
para atacar um campo de treinamento
dc guerrilha, os cinco paises negros que
fazem fronteira com a Rodésia anuncia-
ram que, no futuro, qualquer ataque a
um deles seria considerado como atin-
gindo igualmente os quatro outros, pro-
tocando portanto a retaliação.

Desde então ocorreram rririos afa-
ques semelhantes por parte da Rodésia,
mas nenhuma represália.

Alguns diplomatas africanos suge-
rem que esta relutância em responder
militar mente baseia-se no temor de que
uma iniciativa neste sentido poderia le-
var ao fortalecimento da cooperação mi-
litar entre a Rodésia c a África do Sul.
o que a África negra pretende evitar. E
outros ainda reconhecem um segundo
fator: o reconhecimento dc que alguns
dos Governos dos países fronteiriços
com a Rodésia, envolvidos em problemas
econômicos talvez náo resistissem à per-
turbação interna que se seguiria a um
ataque de represália.

Em vista de tais precedentes, pare-
ce provável — inclusive para homens
como o Cônego Carr — que os lideres
africanos náo se imiscuam na questão
dos direitos humanos em Uganda.

Londres — Apesar do crescimento "qualitativo"
e "quantitativo" do poderio militar da União Sovié-
tica e das outras nações do Pacto de Varsóvia, "não
há indício de que Moscou esteja planejando qual-
quer agressão contra o Ocidente". A conclusão c do
Governo britânico, que ontem divulgou seu relato-
rio anual {White Paper) de defesa.

Enquanto as soviéticos empregam de 11 a 12 ró
de seu Produto Nacional Bruto (PNB) em gastos de
defesa — prossegue o relatório — os Estados Unidos
gastam apenas 6,4', ea Inglaterra 5,5 % , sendo queo orçamento militar britânico sofreu um corte de
200 milhões de libras (4 bilhões 400 milhões).
REFORÇOS

Segundo - White Paper.
as forças soviéticas na Eu-
ropa receberam "grande..
reforços em tanques, pecas
de artilharia e aviões''.
Também foi considera-
velmente reforçada" a frota
soviética no Mar do Norte.

Tal reforço — dc acordo
com o Governo britânico —
náo significa que Moscou
pretenda lançar uma ofen-
siva contra o Ocidente,"pois não existem provas de
que a política de dissuasão
das forças da OTAN estej;.
falhando e de que o Pacto
de Varsóvia tenha planos
de agressão contra a Alian-
ça Atlântica".

"As i n t e nç õ e s políticas
contudo", acrescentou o do-
cumento, "podem mudar a
qualquer instante, enquanto
a capacidade militar só po-
de ser modificada dentro d.
longo periodo de tempo".

A União Soviética tem
atualmente 14 divisões blm-
dadas e 13 divisões motori-
zadas na República Demo-
crática Alemã, Polônia e
Tchcco-Eslováquia, mesmo
número de 19(58, quando o
Pacto de Varsóvia invadiu
Praga — informou o reiató-

rio. que faz a ressalva:"mas sua força real de com-
bate em termos de tanques,
canhões, caminhões blinda-
das dc transporte e contin-
gente humano aumentou o
equivalente a seis divisões
completas da época ante-
rior a 1968. A força de com-
bate de muitas das outras
134 divisões de tanques e in-
f a n t ária motorizada do
Exército foi aumentada
também da mesma forma".

De acordo com os brítani-
cos. a Força Aérea soviética
está "empenhada num am-
pio programa de reequipa-
mento". inclusive com três
novos tipos de aviões tátl-
cos de asas móveis, capazes
de transportar armas con-
venclonais c nucleares.

No -Mar do Norte, a força
soviética recebeu submari-
nos atômicos, navios d e
guerra e aviões militares

- dotados dc mísseis e, alem
disso, conservou seus r.avios
mais antigos, que foram
aperfeiçoados.

Os porta-aviões do tipo
Kiev receberam lielicópte-
ros e aviões capazes de fa-
zer pouso vertical, e conti-
miam em operação os su-
persónicos Backfire — de
asas moveis, com mísseis
ar-terra.

Londres íaz novo corte
no orçamen lo de defesa

Robert

Londres — Embora o or-
çamento da defesa da Grã-
Bretanha, apresentado on-
tem ao Parlamento, estipule
o terceiro corte sucessivo
nos gastos militares nos úl-
timos Ires anos, esse fatonáo vem provocando muito
protesto público ou político.
Há várias razões para isso
não relacionadas com a dé-
tente entre Leste e Oeste,
que os chefes militares da
OTAN continuam a encarar
com desconfiança.

Primeiro, os cortes são
comparativamente modestos
— 200 milhões dc libras no
atual ano fiscal e 2.0 mt-
lhões no de 197S-T9. Como,
devido á situação econòmi-
ca, a maioria dos gastos go-
vernamentais esta sendo
reduzida drasticamente, as
forças Armadas terão de
entrar com sua cota. Outro
fator è que os cortes náo
afetam a máqutiia militar,
concentrando-se muis em
prédios novos, na contra-
tação de civis e compra de
equipamento.

MEDIDASALENTADORAS

Por trás do atual pensa-
mento militar da Grti-Brc-
tanha. c a razão por que os
cortes náo sofreram uma
oposição tão forte quanto
tintes, estão a aceitação e a
compreensão do futuro pa-
pel estratégico do pais na
defesa do Ocidente. Como
disse o Ministro da Defesa,
Frederick Mullcy, numa en-
fevista coletiva, "o defesa
da Grã-Bretanha se baseia
nu OTAN. Só através de um
esforço coletivo é que o Od-
dente poderá garantir sua
própria defesa c. ao desesti-
mular a agressão, contri-
buir para a paz mundial".

O abandono progicssivo
dc bases cm torno do mun-

Deroel Evans
Correiponaenít

do fortaleceu, em vez dc cn-
fraquecer, a segurança na-
cional da Grã-Bretanha,
Contribuiu também para al-
guina economia, o que per-
tnitiu a modernização de to-
da a estrutura militar. O
número permanente de ho-
mens nas Forças Armadas
e de 330 mil, ligeiramente
inferior à cifra de 1971, «
compreende náo apenas um
grande contingente de pro-
fissionais experimentados,
como está concentrado na
Europa.

Como membro da OTAN,
a Grã-Bretanha está ligada
a uma aliança imensamen-
te. poderosa, e enquanto a
China continuar alinhada
contra os paises do Pacto
de Varsóvia, o poderio mili-
tar potencial contra uma
agressão soviética é muito
grande. Dessa forma, con-
tra o pano de fundo da tré-
gua no relacionamento ad-
versário entre Leste _> Oes-
íe, as p r ó x i m a s conver-
sações sobre segurança e
cooperação na Europa (es-
pecialmcnte a esperada im-
plcmentaçáo do ato final
aos acordos dc Helsínqui na
reunião dos países partici-
pantes cm Belgrado, no fi-
nal deste ano), os cortes
modestos nos gastos milita-
res americanos anunciados
pelo Presidente Carter na
semana passada, seguidos
pelos da Grã-Bretanha, po-
dem ser vistos como "medi-
das reforcadoras de con-
fiança", destinadas a enco-
rajar a União Soviética a
continuar o diálogo c redu-
zir sua concentração ml-
litar.

Contudo, o Ministro da
Defesa britânico deixou cia-
ro que náo há razão para
ufanismo em face do au-
mento da capacidade mili-
tar dos países-membros do
Pacto de Varsóvia.

Ilyiehev relorna sem
concessões tia China

Pequim — Sem ter alcan-
çado progressos aparente.,
durante os três meses que
passou em Pequim, regres-
sou a Moscou o ViceMinis-
tro das Relações Exteriores
da União Soviética, Lconid
Ilyiehev, chefe da delegação
que retomou as conver-
sações com a China, inter-
rompidas por 18 meses, so-
bre questões fronteiriças
entre os dois países.

'Todas a s negociações
servem sempre para algu-
ma coisa", disse Ilyiehev no
aeroporto a jornalistas que
Insistiam ent saber dados
concretos sobre as conver-
sações. O Vice-Chaneeler so-
viético explicou que ia a
Moscou para novas ins-
truções e para acompanhar
o C.iefe de Estado Nikolal
Podgorny numa viagem pe-
Ia África.
VARIAS ESPECULAÇÕES

Diplomatas ocidentais em
Pequim disseram que "não
há a bsolutamente ind.-
cações de qualquer progres-
so nas conversações nos úl-

timos meses". Segundo es-
sas fontes, houve apenas 10
reuniões em três meses e"os problemas concretos de
fronteiras náo foram sequer
abordados".

Nessa nova rodada d e
de conversações, de acordo
com aqueles diplomatas, a
União Soviética voltou a
apresentar, sem êxito, pro-
postas sobre renúncia à vio-
léncia e às provas nuclea-
res. enquanto a República
Popular da China propôs
novamente, também e m
vão, que a União Soviética
admitisse a existência de
divergências fronteiriças bl-
laterais.

Já os diplomatas dos pai-
ses socialistas comentaram
que os soviéticos não fica-
ram absolutamente frustra-
dos com as conversações,
apesar da aparente falta de
acordo. Em sua opinião, a
estada do Ilyiehev em Pe-
quim serviu, pelo menos,
para ajudar os soviético» a
sentirem o pulso da nova li-
derança chinesa om relação
a uma série de assuntos.
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Lisboa
suspende
o câmbio

Lisboa — Numa medida
que surpreendeu os meios
financeiros da Capital, o
Banco de Portugal decidiu
suspender ontem todas as
operações de cambio d e
moedas estrangeiras, no dia
seguinte ao da desvalorl-
zação (15%) do escudo. Os
motivos da suspensão não
foram explicados, mas ela
ocorreu quando se especula-
va sobre nova baixa do es-
cudo.

Os banqueiros afirmaram
não ter recebido instruções
do Banco de Portugal acer-
ca de prosseguir ou suspen-
der as operações de cambio.
Ontem mesmo muitos turis-
tas puderam trocar peque-
nas quantidades de dlnhei-
ro ao cambio antigo, em vá-
rios bancos de Lisboa.
CONSELHO

O Conselho da Revolução
reuniu-se anteontem em ca-
ráter extraordinário para
examinar as recentes medi-
das econômicas adotadas
pelo Governo do Primeiro-
Ministro Mário Soares.

Soube-se ao término da
reunião que o Conselho de-
cidiu pedir maiores esclare-
cimentos ao Gabinete sobre
duas das medidas — uma
sobretaxa de 60 To sobre os
bens de importação não es-
senciais e, a segunda medi-
da, o aumento de 10 a
15,5% dos juros sobre os bó-
nus do Tesouro emitidos em
1975 e 1976.

Cabe ao Conselho da Re-
voluçào — órgão político-
militar — pronunciar-se,
por iniciativa própria ou
atendendo à solicitação do
Presidente da República, a
respeito da constitucio-
nalidade de qualquer decre-
to — antes de sua promul-
gação e assinatura.
SOARES

O Primeiro-Ministro Má-
rio Soares pediu ontem à
população "três ou quatro
anos de esforço, trabalho
duro, disciplina e coope-
ração para que superemos
a s dificuldades económi-
cas". Advertiu o Chefe de
Governo que se a crise não
for superada "o país poderá
voltar ao regime ditatorial".

Num discurso pela tele-
visão, Soares afirmou que
o pais não tem condições de
viver acima de suas possibl-
lidades.

Reunião dos
PCs será
"reduzida"

Madri — Por ser "um en-
con tro privado e reduzido"
não foi solicitada autori-
zação oficial para a reun.ão
de cúpula dos lideres do eu-
rocomunismo — Santiago
Carrillo, Georges Marchais
e Enrico Berlinguer — mar-
cada para amanhã em um
hotel de Madri, informou
ontem porta-voz do Partido
Comunista Espanhol.

Os organizadores do en-
contro, porém, pediram ao
Governo permissão para
que os chefes comunistas
da Espanha, França e Itália
possam ter um encontro
público. O pedido de legali-
zação do PCE, que deve ser
apresentado até quinta-íei-
ra ac Supremo Tribunal, se-
rá debatido pelos três lide-
res, através de documento
preparado pelos advogados
do Partido.

As manifestações a favor
da libertação dos últimos
170 presos políticos espa-
nhóis, na região Basca, tfcr,-
minaram no domingo com
um ferido em estado grave,
quando a policia interveio
para dispersar os 200 mani-
festantes na igreja de As-
«unção de Santa Maria, em
Viscaya.

Greve
termina na
Holanda

Roterdã — Os portos de
Roterdã e Amsterdã vclta-
ram ontem a funcionar
normalmente, depois do
acordo de sexta-feira passa-da entre os dirigentes sindl-
cais e os patrões sobre o
contrato de trabalho para
este ano.

Na greve de três sema-
nas, considerada a maior
na Holanda desde a Segun-
da Guerra Mundial, particl-
param mais de 30 mil tra-
balhadores dos setores por-
tuário, industrial c cons-
tração. Os grevistas reivin-
dicavam 0 aumento salarial
de acordo com o índice do
custo de vida.
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Schreiber volta
a trabalhar para
Goveçno francês

Paris — Uma semana após ter vendido a maio-
ria das ações que possuía da revista L'Exprcss, o
lider do Partido Radical (centrista) Jema-Jacques
Servan-Sehrclber foi escolhido pelo Presidente Gls-
card d'Estaing para "estudar os problemas da so-
ciedade francesa", confirmando ser uma das per-
sonalidades mais influentes do atual Governo.

Alguns observadores prevêem que a lncumbcn-
cia dada a Servan-Schrelber será o passo Inicial
que precederá a seu eventual retorno ao Gabinete,
após rápida passagem como Ministro das RcfÕr-
mas. Deputado por Nancy e presidente do Conselho
Regional da Lorcna, Servan-Schrelber deverá, se-
gundo Giscard, "prever os problemas que a Fran-
ça enfrentará no futuro e preparar as soluções
necessárias".

Uuia resposta dura
a Jacques Chirac

Arlétte Çhabrol
Correspondente

Paris — O significado político do retorno de
Jean-Jacques Servan-Schrciber ao Governo francês
não é pequeno. Ê quase que uma bofetada em Jac-
quês Chirac, uma maneira de lhe dizer que a UDR
ou RPR, o que vem a ser a mesma coisa, acabou,
está liquidada.

Servan-Schrciber foi sempre o pesadelo dos
gaullistas e é difícil não ver em seu regresso à vida
oficial, com a tnissão de "preparar a escolha e as
proposições de reformas" para a França, um óbvio
golpe dirigido contra Jacques Chirac e seus amigos.

Bode expiatório
Na verdade, ao permanecer na Oposição du-

. rante todo o. "reino" do General de Gaulle c o
mandato de Georges Pompidou, o dono do I/Exprcss
sd se tornou um homem da maioria quando Valery
Giscard d'Estaing veio ocupar o Palácio do Eliseu.
E foi sem dúvida sob pressão do Presidente da Re-
pública que Chirac, então Chefe do Governo, con-
vidou-o a assumir o posto de Ministro das Rcfor-
mas, criado especialmente para ele.

Posto, aliás, que só ocuparia por 13 dias: ã pri-
meira afronta de seu Ministto, designado a con-
tragosto (tratava-se na realidade de um desacordo
sobre a política nuclear francesa), Chirac conse-
guiu sua demissão imediata. Como conseqüência,
Françoise Giroud, a irmã gêmea (no plano das
idéias) de Servan-Schrciber não teve outra alicr-
nativa, senão mostrar-se dócil e silenciosa no seu
posto de Secretária de Estado para a Condição Fc-_
7>iinina. Ê bem verdade que. d época, Chirac crã~
todo-poderoso e Giscard d'Estaing só pensava e di-
zia coisas amáveis a seu respeito.

Mas, depois as coisas mudaram. O conflito quereina há quase um ano entre giscardianos e cen-
tristas, de um lado, c gaullistas de outro, se cris-
talizou na "batalhu pela Prefeitura de Paris". A
cada dia que passa, os gaullistas mais "impertinen.
tes" são postos um pouco mais à parte. Sem quese pronuncie abertamente a respeito, o Governo dá
a entender que os responsáveis pelos problemas
aluais da França sã0 os gaullistas, com Chirac ri
frente.

O culpado pela situação econômica? Chirac, é
claro, porque depois que Raymond Barre o substi-
tuíu, tudo melhorou. A situação social, o atraso nas
reformas c o advento de uma sociedade mais justa?Mais uma vez culpa dos guallistas. porque não apro-
vam leis no Parlamento ou então adicionam-lhes
numerosas emendas, que as esvaziam de seu conteú-
do progressista.

Gesto deliberado
Em suma, ao remover o Deputado por Nancy

de seu exílio provincial, Giscard d'Estaing fez duas
magníficas demonstrações. Primeiro, que o Gover*-
no, livre dos gaullistas mais incômodos, está inlc-ressado em realizar uma política tnais aberta, uma
política de reformas intensas. E. segundo, que as"proibições" impostas pelos gaullistas não estão maiscm vigor, sendo a mais forte delas o retorno de Ser-van-Schreiber ao Governo. Portanto, vai despontar
uma nova era. onde a esquerda não comunista po-derá ter seu lugar.

Trata-se .como se vc.de um gesto para empurrarmais para a direita o presidente da RPR. para «o-la-lo. E, efetivamente, essa atitude adotada pelamaioria dos mitüstros, começa a dar frutos. Chi-rac, que era apresentado como catididaio à Prefei-
tura de Paris como sendo "o maior inimigo da es-

querfa" e da unidade entre a maioria presidencial,tornou-se realmente aos olhos de uvta grande par-te dos franceses "o causador da divisão na coalizão
governamental", o que talvez permita uma vitória
da esquerda na Capital.

Uma pesquisa de opinião feita pela revista Nou-vel Observateur esta semana prevê que se a lista deJacques Chirac ganhar no primeiro escrutínio e sedefrontar com a esquerda no segundo, a maioria
perderá, por 49% contra 5i% da oposição. Em troca,se for a lista de Michel D'Ornano, ela pode ganharpor 52% contra 45%.

Essas cifras poderão criar um caso de consciên-cia para alguns eleitores gaullistas que se opõem
firmemente à subida da esquerda ao Poder.
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Carlos Vital Araújo.
42 anos.

O Vital queria recuperar o
tempo perdido: precisavaaprender um inglês serio, em
definitivo. Ele faz agora o

Curso Intensivo da Cultura
Inglesa. Um pouquinho mais

e o Vital conquista o
Certificatc of Proficicncy in

nnglishdcCimbridgc.
Ele recupera o tempo c ganhaum valioso Staius profissional.

M.itiicule-sena
Cultura Inelca.
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Bpnngravou
conversas de
cientista

Bonn — o Ministro
alemão-ocidental do In te-
rlor Werncr Malhofer con-
firmou ontem que mandou
gravar todas as conversas
telefônicas do fislco nuclear
Klaus Traube no ano passa-do, por suspeitar que o cien-
11 s t a mantivesse vínculos
excessivos com conhecidos
terroristas.

Imediatamente, o Pre-
micr (Chanceler) Helmut
Schmidt e o Ministro cio
Exterior e chefe do Partido
Liberal Hans Dlctrlch
Genscher afirmaram q u cMalhofer agiu acertada-
mente, uma vez qu? envol-
viam segredos nucleares. Fi-cou provado, depois, querealmente Traube manti-
nha relacionamento c o m
pessoas apontadas como
terroristas, mas tal vinculo
não passava do âmbito deamizade.

Abstenção
foi alta
na Argélia

Paris — Nas eleições par-lamentares argelinas, reali-
zadas ra semana passada,
participaram somente
78,5% da população, regis-
trando-se grande n ú mero
de abstenções nas cidades
de Argel e Oran. Em vo-
tações anteriores, como a
eleição do Presidente, a par-ticipação foi de quase 98%.

As numerosas abstenções
são atribuídas á falta de
uma autêntica campanha
eleitoral, com pouca dlíc-
rença de opinião manifesta-
da pelos candidatos. Sobre
o assunto, o Chanceler Ab-
delaziz. Boutcíllka, Justifl-
cou que "nosso povo não es-
tá habituado às controvér-
sias políticas".

Dos 780 candidatos da l!s-
ta única apresentada pela
Frente de Libertação Nacio-
nal foram eleitos 200 para
a nova Assembléia Popular
Nacional.

Filho de Hess renova apelo
Berlim — Ao confirmarem que

na terça-feira passada o antigo
braço-direito de Hitler, Rudolf
Hess, tentou matar-se na prisão
de Spandau — onde está encarce-
tado desde o julgamento de Nu-
remberg — as potências ocidentais
vencedoras da Segunda Guerra

Mundial recusaram o pedido do fl-
lho do nazista, que sugeriu sua 11-
bertação "mesmo contra o desejo
da União Soviética".

Wolf Hess disse que seu pai
foi salvo "à última hora", depois
de com um canivete cortar o pulso,
o cotovelo c o pé esquerdo. Segun-

do os médicos, o estacio do nazista
é oom.

Ao mesmo tempo, Wolf relte-
rou o apelo às potências ocidon-
tais, sugerindo: "Os ingleses pode-riam soltá-lo, se quisessem. A pri-são fica no setor britânico, posl-
Ção que lhes permite agir indepen-
dentemente."

Fertilizantes do SulS.A. - Fertisid

POC - OPERAÇÕES PROJETO

CrS 60.000.000,00
Financiamento com recursos provenientes do
Programa de Oiterações Conjwuas-POC. do

Banco Nacional do Desenvolvimento liconômico-BNDE,
destinado ao plano de e.\/Minsão da Empresa.

Agente financeiro da operação:

UNIBANCO - Banco de Investimento do Brasil S.A.

&
UNIBIVNCO

o seu grupo financeiro
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GRÁTIS: PROJETOS -ORÇAMENTOS -INSTALAÇÃO.
Use o Credi-Sears: sem entrada e suaves mensalidades iguais.

LIGNÉ FTTS2SSt^ti |_OOP
Um revestimento inédito no Brasil,

produzido com fibras de polipropileno
sobre manta de poliester, 100% sinté-
tico.

O duplo processo de fabricação da
sua superfície, assegura-lhe uma resis-
tência excepcional, além de um aspecto
extremamente elegante e decorativo.

•Em diversas cores.

'*.,^Í-jfr*k2jMmgmMM MM

Wfíti&i.

^^^BKfel* _^j^^m\

ítCrjB| ¦

' 
v-3íiSh SL&^i

a j MM M^Ê

Inicialmente importado da França e
agora produzido no Brasil, é um pro-
duto avançado e de alto nível. Onde
quer que se apresente a necessidade de
conforto e aparência luxuosa, Multipiso
Loop é a melhor solução.

Totalmente sintético, também re-
sistente e fácil de limpar.

Em diversas cores.

EXTRASOFT
É o revestimento mais prático, fun-

cional e moderno que existe. Igual-
mente produzido com fibras de poli-
propileno, resolve economicamente
qualquer exigência de conforto, resis-
tência e facilidade de conservação.

Várias cores atualizadas e decora-
tivas.

Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta!
Se a compra náo agradar, nós trocamosou reembolsamos!

Agora, para a Sears-Botafogo, mais um estacionamento pela Rua Bambina, 115.
DIARIAMENTE DAS 9:00 ÀS 22:00 HORAS - SÁBADOS DAS 9:00 ÀS 1830 HORASBo,a'09° Shopping Cenler do Mèier Niterói Madureira

S^ra1090,400 Rua 
D,as da Cruz. 255 Rua São João. 42 R. Carohna Machado. 362Tel..286-1522 Tel.:229-4626 Tel.: 722-3716 Tel.:390-4891

Sears
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Palavra de Fé
No interior <lc uma Igreja que já se encon-

tra submetida a tantas pressões, quer externa
quer internamente, a contenda entre Pastores
abre um sulco profundo no terreno dos concei-
tos c das convicções, a desorientar ainda mais os
que esperariam, ao invés disso, orientação se-
gurn e eolicitudes de Mãe.

Não será para boje nem para amnnbã que
chegaremos a conclusões definitivas sobre a obra
do Concilio Vaticano li, de que a Igreja saiu
disposta a um aggiomamento que a fizesse
mais próxima c mais presente a uma realidade
social infinitamente diferente da que esteve sob
o olhar sereno de um Pio X ou sob a indagação
arguta de um Leão XIII.

Um dos efeitos do Concilio, entretanto, foi
estimular, no seu ímpeto de renovação, uma li-
berdiide de reflexão em torno da problemática
religiosa de que terminaria por sofrer a solidez
da hierarquia eclesiástica. Extremos se chocam,
cstpiccidos de que a Igreja é a comunhão e a
união dos seus Pastores, c de que o Povo de
Deus já se encontra suficientemente confundi-
do pelos excessos de lado a lado.

Em hora tão grave para a Igreja e seus
fiéis, de que se compõe a maior parcela da
população brasileira, cresce cm importância a
voz de um Arcebispo, pastor c responsável pela
comunidade a que pertencemos. Lembra D Eu-

gênio Sallcs, Cardcal-Arcchispo do Rio de .la-
nciro, que a unidade entre Pastores é essencial
à vida da Igreja, c que sobre a ortodoxia dos
bispos encontra-se a autoridade do Papa.

A essa última instância não será talvez ne-
cessário recorrer se de alguma maneira puder
prevalecer na nossa Igreja a linha central do
documento aprovado em Itaici pela maioria ma-
oiça dos bispos brasileiros, c de onde emergiu
exatamente um consenso contrário a qualquer
extremismo.

Cientes de que o fato ideológico está na or-
deui do dia, e poderia comprometer, por uma
proximidade excessiva, a autoridade de que de-
vem revestir-se as intervenções da Igreja na rea-
lidade dos homens, assinalaram os bispos reu-
nidos em Itaici que 

"não nos compete agir dire-
tamente sobre as estruturas, mas iluminá-las o
formar a consciência dos homens".

Esta ação interna não esgota nem reduz,
entretanto, a missão da Igreja. A ordem política
está sujeita à ordem moral. Iluminada pela fé,
a Igreja procura definir as exigências que da or-
dem moral decorrem para a ordem política. E
não há como negar que princípios éticos e cris-
tãos, profundamente entranhados na mentalidade
do povo brasileiro, podem facilitar e orientar o
encaminhamento de soluções cristãs para os pro-
blemas que preocupam o nosso país.

Nuvens Carregadas
Menos pelo teor de rebeldia c mais pela

coincidência que parece resultar de trabalho in-
visível, a nota de surpresa oferecida pela Arena
e pelo MDB, ao exercitarem pequena margem de
manifestação de vontade própria no inicio do
ano legislativo, deve ser objeto de acurada ava-
liação política. É pelo menos sintomático que o
novo líder oposicionista na Câmara tenha sido
indicado ao arrepio da vontade da direção na-
cional do MDB e que o futuro presidente daque-
Ia Casa viesse a ser derrotado dentro da Arena,
no que se refere à composição da Mesa com que
trabalhará.

J\a tensa atmosfera política brasileira, o
sentido de manobra manifestado nesses testes
efetuados nos dois Partidos teve o efeito de um
raio que — longe de descarregar as tensões par-
lamentares — parece destinado a confirmar a
elevada temperatura ambiente. Que se pode
esperar de uma Oposição em que seu comando
fala uma linguagem de entendimento e a facção
que se exprime no dialeto radical consegue as-
sumira liderança na Câmara?

Mais desconcertante é o fenômeno que en-
volve o novo presidente da Arena, confrontado
com uma derrota no seu primeiro episódio po-
lítieo. 0 Deputado Marco Maciel alcança o car-
go com a mesma marca de fraqueza que parali-
sou seu antecessor. Parece claro que todas as
iniciativas capazes de prestigiar o Congresso co-
mo instituição tendem a ser contidas no nasce-

douro. O impulso liberalizante, até mesmo no
campo dos debates, será arrefecido do lado da
Arena e, no que lhe diz respeito, o MDB favo-
recc mais a índole radical de uma facção opo-
sicionista por um estado de espírito próximo ao
esgotamento da paciência.

A simples verificação de que se possa ca-
minhar para o entrechoque de tendências acir-
radas, como ficou patente, na primeira mani-
festação da vontade política contida no MDB e
na Arena, torna-se pouco animadora para o de-
sejo de normalidade predominante no país. A
desmoralização dos comandos partidários reduz
o insuficiente espaço político em que «c move o
Congresso.

Os sintomas assinalados tendem a dificultar
as negociações e bloquear qualquer esforço con-
ciliador, exatamente num ano denso em que se
anunciam reformas de que não se conhecem ain-
da os autores nem as linhas. Como o poder mo-
derador inerente ao cargo de Presidente da Ca-
mara já ficou diminuído no episódio da escolha
de seus companheiros de mesa, será indispensá-
vel que as lideranças se empenhem agora num
trabalho de retomada do controle, sem o qual fi-
curemos à mercê de conseqüências que ninguém
deseja mas que se torna difícil impedir quando
as mentes se deixam perturbar como parece ter
acontecido na véspera da instalação solene c for-
mal do Congresso.

Convicções Marteladas
Do coração das estepes chegara ecos da con-

denação pelo Comitê Central do PC soviético do"relaxamento disciplinar" e da "negligência
ideológica" na URSS. JNão é essa, aliás, a pri-jneira vez que a cúpula do Partido único sovié-
tico se sente na necessidade de reativar a mili-
tancia dos seus quadros e verberar o que iden-
tifica como um esmorecimento do fervor ideo-
lógico e do ativismo revolucionário. Em raras
ocasiões, entretanto, foi a direção do Partido
tão veemente cm críticas dessa natureza, quesão naturalmente reflexo de dificuldades inter-
nas.

Os apelos e as campanhas em prol da fide-
lidade ideológica c da emulação revolucionária
são uma espécie de refrão dos órgãos de pro-
paganda do Partido, o que na URSS eqüivale a
todos os meios de comunicação de massa, quetêm por finalidade precípua condicionar os es-
píritos e martelar as consciências para os obje-
tivos supremos da revolução.

Assim, não é de surpreender que se veri-
fique uma erosão progressiva de qualquer en-
tUMoamo ou dedicação que tais meios pudessem
eventualmente despertar. Em suma, o que as
críticas do Comitê Central do PC soviético reve-
Iam é que até mesmo o fanatismo tem seus liuii-
tes c, como tudo, tende um dia ao seu declínio.

Esse processo é tão mais acelerado quantoa realidade !-e afasta dos brados da propagandae priva esta última de qualquer lastro de credi-
bilidade. O fenômeno condenado pela direção
?Jo PC soviético nada mais é do que o desgaste

normal de movimentos de exceção, que termi-
num um dia por se esgotar cessadas as condições
que os geraram ou desvirtuados os objetivos em
cujo nome foram desencadeados.

Além do mais, num regime fechado como o
soviético, onde qualquer veleidade de critica é
identificada como dissidência e punida na me-
lhor das hipóteses com o internamento num asi-
Io psiquiátrico, a falta de circulação das idéias
conduz inexoravelmente ao esclerosamcnto não
só do estamento partidário mas também de to-
dos os setores da vida nacional que, naquele re-
gime, não são mais do que reflexo do que se pas-sa no âmbito do Partido.

Apesar de quase 60 anos de revolução e de
uma doutrinação maciça, a população soviética
mantém as mesmas aspirações e preocupações
que toda e qualquer sociedade. Exaurida porcondições de vida que são a negação da propa-
ganda repetida a todas as horas e todos os inimi-
tos, não é de estranhar que revele um desinte-
resse crescente por métodos e objetivos que, de
há muito, perderam qualquer atrativo para o in-
divíduo ou para a massa, conforme 6c preferir.Os regimes que efetivamente contribuem
para a realização do bem comum carecem de
propaganda c de apelos incessantes à vigilância
e à fidelidade às instituições. As suas realizações
sao a sua propaganda. Enquanto os dirigentes
soviéticos não se capacitarem disso, poderão con-
limiar a repetir em vão as suas frases feitas, quenao iludem mais ninguém, a começar pelos seus
próprios mentores e escribas, que são eviden-
temente os últimos a acreditar no que pregam.

~ Ê sempre assim. Acaba o carnaval vias as fotos continuam rendendo um mês

Cartas
Fertilizantes

Sobre noticia publicada na edi-
ção do JB de 5 do corrente, na se-
ção Econômica, sob o titulo Empre-
sário não acredita que ANDA te-
nha interesse no projeto do fosfa-
to, cm que os prezados amigos en-
focam o assunto visto pelo angulo
do dlrelor-tccnlco da Emi — Em-
preendimentos Minerais, envolven-
do o nome desta entidade, senti-
mo-nos forçados a manifestar nos-
sa posição: ai Reiteramos, mais
uma vez, que a participação da
ANDA (Associação Nacional paraa Difusão de Adubas), no projeto de
composição da empresa criada pa-ra explorar o projeto de Patos de
Minas, foi meramente coordenado-
ra das tratativos entre os empre-
sárlos do setor de fertilizantes c do
Governo federal, por solicitação
deste. Após iniciar os contatas en-
tre as duas partes, a atuação da
ANDA passou a se limitar tão-so-
mente ao fornecimento de dados e
informações de teor teonico-cco-
nómico para ambas as partes; b>
Os empresários, ao receberem as
circulares elaboradas pela
ANDA, relatando a disposição
do Governo para participação da
Iniciativa privada no projeto, ime-
dlatamentc manifestaram seu in-
teresse em estudar o assunto e, em
seguida, criaram um Grupo de Tra-
balho. com o propósito de analisar
em conjunto a proposta governa-
mental. Por várias vezes, esse Gru-
po se dirigiu ao Ministério das Ml-
nas e Energia, pedindo informações
sobre o empreendimento c solicl-
tando audiências ao Sr Ministro
para debater diretamente o assun-
to; c) Tão logo obtiveram uma
audiência com o Ministro Shígeakl
Ueki, o Grupo, compasto por 10
grandes indústrias de fertilizantes,
resolveu constituir unia empresa,
cujo objetivo principal é o de efe-
tuar todos os estudas de viabilida-
de de participação no referido pro-
Jeto, numa clara demonstração de
que o setor está empenhado, com
as devidas e Justas cautelas, de
pesquisar e concluir por sua par-ticipação ou não no ernipreendimen-
to, que, como todos sabem, exigi-
rá vultosos Investimentos para sua
Implantação. A nova empresa cria-
da pelas industriais, além de Pa-
tos de Minas, também estará ana-
Usando outros projetas semelhan-
tes e estudando sua eventual
participação acionária; di Por
fim, vale ressaltar que a ANDA não
ê unia entidade, composta por em-
presas, em sua maioria e.strangel-
ras, conforme alegou o técnico da
Emi. Na verdade, esta associação
é constituída por 44 empresas, on-
de apenas três podem ser classifl-
cadas como de capital estrangeiro,
porém operando há muito tempo no
Brasil e prestando eficientes servi-
ços á agricultura brasileira. Na cer-
teza de que esta carta venha ser
interpretada como uma forma de
esclarecimento deste polemico e
nem isempre bem Interpretado as-
sunto, como foi o caso da entrevista
concedida pelo diretor-técnico da
Emi, deixamos nossos agradeclmen-
tos pela atenção do prezado Editor
e nos colocamos á disposição paraeventuais esclarecimentos e com-
plementações." J. A. T. Drummond
Gonçalves (presidente-executivo)
— São Paulo (SP).

N. da R. — O JORNAL. DO
BRASIL também ouviu a ANDA o
as empresas que desejam partici-
par da Fertilizantes Fosfatados
S.A. no projeto de Patos de Minas
em sua edição do dia 13/02/76, por-tanto uma semana depois da repor-
tagem mencionada pelo Sr Dmm-
mond Gonçalves. A carta do presi-dente da ANDA está datada de
17/02/1976, quatro dias depois da
publicação da nota em que a As-
soclação e as empresas reiteravam
seu desejo de participar do projetode Patos de Minas.

Dividendos

Examinando o Balanço Geral
realizado a 30/9/1976, estranha-
mos que a Diretoria de Sergipe In-
dustrial S/A (Praça Dr Tomaz Ro-
drigues da Cruz, 42, em Aracaju,
SEi, da qual somos acionistas, dis-
tribuisse para si importância igual
a 50r; das dividendos pagas, quetotalizaram CrS 2 milhões 984 mil
460. Essa prática se nos afigura le-
siva dos interesses da empresa, por-
quanto seus diretores já são re-
numerados com 25 maiores sala-
rios mínimos do pais. não se justi-ficando tão generosa gratificaçãoCrS 1 milhão 500 mil. (O res-
tante dos dividendos foram distrl-
buidos pelos empregados, com cer-
ca de CrS 400 mil), As despesas ad-
mlnlstrativas totalizaram CrS 3
(milhões 586 mil 69,30. Nossos pro-textos cordiais. Costa Andrade Co-
mereio e Industria Limitada — Ubá(.MG).

Racionalização
Parece que a racionalização douso da g-.isolina não é para todos ea campanha de economia nãoabrange os veículos oficiais. No dia18 de fevereiro, dia útil, ás 16h. o

Opala SPF chapa XV 5645, commotorista uniformizado, uma se-nhora e uma cadeira, subiu o Altoda Boa Vista com destino à Ave-nida Sernambetiba, 1 100. um edi-
íicío de apartamentos. Estaria aserviço? Será que a lei é para to-dos. ou o funcionalismo federal es-
tá isento de colaborar com estacampanha do Governo? As autorl-
dades, que usam rigor para os car-
ros particulares, até que podiam re-
primir os abusos de seu próprio
pessoal. Carlos Fernando Neves —
Rio de Janeiro (RJ).

Abuso
Há dias enviei carta ao JOR-

NAL DO BRASIL protestando con-
tra o Hospital das Clínicas du
UERJ, onde fui obrigada a tirar
três abreugraflas para atender exi-
géncia da faculdade. Vejo que aca-
bei sendo precipitada, pois ao apa-
nhar. em 2 de fevereiro, a terceira
abreugrafia, fui informada que de-
veria tirar uma tcle-radlografia. ao
preço de Cr$ 160,00, pois as chapas
não ficaram boas. Por culpa do
descaso dos funcionários ou da de-
crepltude do equipamento, não me
parece justo que tenhamos de pa-
gar. Não se pode negar, contudo,
que a solução é muito lucrativa
para o hospital, onde a UERJ exi-
ge que sejam tiradas as chapas.
Rowana Gentil — Ri0 de Janeiro
(RJ).

Magistério
Não entendi o Sr Ministro daEducação, Ney Braga. No Caderno

B de 9/2/77, ele alega "que o pro-blema da baixa qualidade do en-sino tem suas raízes mais profun-das na formação de professores".Será que a eousa não é outra? Sa-be o Sr Ministro que um proles-sor, para fazer salário em torno de
CrS 8 mil, tem que sair de casa às
6h e retornar às 23h? Isso é Justi-
ça social, Sr Ministro? Sônia deOliveira — Rio de Janeiro (RJ).

ônibus, aparentemente para deixa-lo enciumado. Eu não resisti e sal-tei na 28 de Setembro, 35 minutosapós, o que dá para ver a vclocida-de com que o ônibus andou. O fatoocorreu ás 12 horas do dia 17 eninguém, passageiro ou guarda, to-mou qualquer providencia. AchoIndispensável a realização de exa-mes psicotécnicos para os motoris-tas Y. I>. 15. Campo;, _ j<i0 de Ja-nciro (KJ).

Igreja e CNBB
Leio em artigo do Sr Luiz Pau-lo Horta (JB 25/2/771, sutllmcnte

insinuado, que "a Igreja não é ape-nas a CNBB", o que de certo modoenfraqueceria as opiniões da as-sembléia-geral desse organismo dl-vulgadas noutra página do Jornal.
Ora, se o autor se der ao trabalho
de uma rápida pesquisa rra Secre-
taria de Estacio do Vaticano, en-
contrará no documento com o pro-tocolo n.° 889/52. de 23 de janeirode 1971. que. por ordem de SS oPapa Paulo VI e com assinatura doCardeal Confalonlerl, Preleito daSagrada Congregação dos Bispos.
se institui a Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB). EssaCongregações tem instituído todas
das Conferências Episcopais domundo inteiro. Pensará o autor doartigo que somente no Brasil estão
os Bispos reunidos numa Conferèn-
cia Nacional? Não. Elas existem em
quase todos os paises do mundo,
tiveram sua origem no Concilio
Vaticano II e delas são membros
todos os Bispos do respectivo pais.E têm a obrigação de, quando v.e-
cessário, trazer a sua contribuição
ao esclarecimento das responsabí-
lidades dos cristãos na situação con-
creu que vive o pais. Tal foi, a meu
ver, a Intenção dos Bispos brasilel-
ros reunidos em Itaici. .Maria Leti-
cia Rcdig de Campos — Brasília
(DF).

Médic os

Nesta cidade no dia 6/2/77 fui
internada na Casa de Saúde São
Jasé, onde houve necessidade de ser
submetida a uma cezariana de ur-
géncia. Fui atendida como preví-dencíarista e durante o período quelá estive fiquei emocionada com o
carinho e a dedicação do médico
que me acompanhou e das enfer-
meiras que me assistiram. Emoção
e gratidão que se tornaram mais
fortes por saber que eram funcio-
nários que estavam a três meses
sem receber seus vencimentos, mas
que não deixavam transparecer em
sua conduta profissional a revol-
ta pela situação. Hoje, em casa com
meu filho salvo, senti uma neces-
sidade imensa de tornar pública aminha eterna gratidão por aqueles
que me deram amor, dedicação e vi-
da embora há três meses não pu-dessem saldar seus compromissos
financeiros. — Rosângela Pereira
Alves — Bairro Retiro — Volta Re-
Uonda (RJ).

Fcrr o vias

Velocidade
No dia 17 tomei um ônibus daViaçáo Acarl. de número 42 569, li-nha 455, no Posto 5, para o Méier.

O motorista, visivelmente sob per-turbação mental, fez tantas lou-
curas no trajeto que expôs todos os
passageiros a um risco de vida. Atétentou abalroar outro ônibus daempresa, porque uma moça que en-trou pela porta da frente e ficouconversando com ele, trocou de

O problema do petróleo, com
três anos de atraso, tornou-se ocentro das preocupações brasilel-
ras. Entretanto, em todas as medi-
das anunciadas, não se fez referén-
cia à possível integração da Rede
Ferroviária Federal no esforço pa-ra economia de combustivel. Algum
estudo se fez nesse sentido? Esta-
riam as ferrovias sem condições de
ajudar, neste difícil estágio? Nos-
sos trens ainda existem? Celso Lo.
pes — Bicas (MG).

A» cartas doi leitores taria publicado
•4 quando tiverem assinatura, noma compla-
•o • lagival, a endereço. Todos aitai d,deu
aarâo davidamanta verificados.
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Tremores no Planalto
- n

Walder <In Góes
Chefe da Sucursal de Brasília

Brasília — Para os espíritos
mais sensíveis, que à maneira
indígena ouvem da terra sinais
reveladores do futuro, os fatos
de domingo anunciam tremores
com epicentro no Planalto Cen-
trai. A derrota dos moderados e
o triunfo dos radicais de ambos
os Partidos, ha Câmara, afastam
para mais longe — para o infi-
nito? — a linha de conciliação
que alguns pretendiam estabele-
cer para prevenir ou atenuar im-
pulsos autoritários eventualmen-
te em curso. Se a Câmara estará
entregue ao antagonismo de José
Bonifácio e Alencar Furtado e ã
anulação da perspectiva modera-
dora de Marco Maciel, certamen-
te o Legislativo como um todo
perderá posição política e cederá
espaço a articulações externas
que poderão alcançar-lhe a es-
cassa capacidade de interveniên-
cia nas decisões.

A radicalização na Câmara
ocorre à revelia do Palácio do
Planalto. As informações nesse
sentido são claras, mas ainda que
elas faltassem, a lógica da poli-tica não faltaria. O Governo de-
seja que as reformas políticas a
advirem — eleições indiretas
para os governadores, vinculaçào
de voto de alto a baixo nas elei-
ções parlamentares — sejam rea-
lizadas pelo Congresso e numa
base de conciliação entre os Par-
tidos. A alternativa será a apli-
cação dos instrumentos de força
em poder do General Geisel, com
a possibilidade de desdobramen-
tos imprevisíveis. Realizarem-se
as reformas pela via política do
Congresso ou através do Ato-5
pode fazer uma diferença apenas
ritual ou mesmo moral e ética.
No entanto, a questão principal
reside em avaliar se a via da ne-
gociação política, no âmbito par-
lamentar, não aplacaria os im-
pulsos radicais e reduziria o sa-
orifício a que parece condenado
o desenvolvimento político.

Convém evocar o passado re-
cente em alguns episódios inédi-
tos. O Deputado José Bonifácio
estava condenado à perda da li-
derança do Governo, que já deti-
nha, e da Presidência da Câmara,
que aspirava. Enfartado em Mi-
nas, o Deputado, o General Geisel
terá pretendido não lhe agravar
o quadro emocional, confirmando
sua predileção por Marco Maciel
para substituir Célio Borja mas
confirmando Bonifácio na lide-
rança. Havia uma condição, qual
seja a de que Bonifácio respeitas-
se a autonomia de Maciel na com-
posição da Mesa. Com isso, evitar-
se-ia que a presença dominadora
do líder fizesse com Maciel o queela havia feito com Célio Borja,
cuja presidência foi desestabüiza-
da desde o início. Bonifácio pode-ria, quando muito, fazer uma in-
dicação para a Mesa. Até aí esta-
riam respeitados os limites pensa-dos pelo Palácio do Planalto.

A ousadia de Bonifácio, po-
rém, iria subverter a vontade dos
delicados estrategistas do Planai-
to e da Câmara. Através de votos
e vetos ostensivos ou ocultos, ele
aniquilaria no fim de semana o
pessedismo de Marco Maciel. Há
quem diga que o audaz udenista
de Barbacena valeu-se de colabo-
ração externa, ligada a suscita-
ções ideológicas contra os indica-
dos de Maciel. Afinal, a comuni-
dade de segurança não é um blo-
co monolítico e controlado e há
muitas contradições no canal de
contato entre a Arena e o Gover-
no. Bonifácio, assim, fulmina
Paulino Cícero da primeira-secre-
taria, desloca-o para a terceira e
indica Djalma Bessa, um homem
de sua confiança. A primeira-se-
cretaria é posto-chave, pois con-
trola toda a burocracia da Cama-
ra. Ainda não satisfeito, Bonifá-
cio liquida Paulino também na
terceira-secretaria e indica João
Clímaco, seu aliado, para o lugar.
Mais ainda, Bonifácio consegue
vencer Maciel na primeira vice-

presidência, substituindo Rai-mundo Diniz por João Linhares,
isto é: o radical Bonifácio vence
o moderado Maciel, jogando aArena numa perspectiva que aba-fa a função moderadora da Presi-dência da Câmara.

Aos ímpetos radicalizantes
da Arena haveria de suceder um
movimento do MDB na mesma
direção. Apoiado pela seção flu-
minense, que inverte sua tendên-
cia histórica, Alencar Furtado
conquista a liderança do Parti-
do na Câmara, impondo os ter-
mos dos autênticos. A primeiraconseqüência será, ao que se pre-sume, a ruptura do acordo entre
os dois Partidos para apoiar a
proposta governamental de alte-
ração da Constituição para a re-
forma judiciária. Furtado anta-
gonizava o acordo sobre a refor-
ma judiciária e certamente an-
tagonizará outros acordos. Sua
eleição, radicalizando as posiçõesdo MDB, afetará o incipiente e
penoso esforço de negociação en-
tre os dois Partidos e poderá re-
sultar no triunfo de um autên-
tico para substituir o presidentedo Partido, Ulysses Guimarães,
no meio do ano. Para alguns, fi-
ca apenas a hipótese de que o
apoio fluminense a Furtado ate-
mie os impulsos radicalizantes
do MDB, mas no momento toda
a lógica do desencadeamento do
processo político trabalha contra
esta hipótese.

O cenário, assim, está mon-
tado para a discórdia e para
qualquer inspiração que a quei-ra utilizar. Os Partidos extre-
roam as suas posições e se eli-
mina a função moderadora da
Presidência da Câmara. Haverá
algum espirito maligno atrás de
tudo? Talvez sim, talvez não,
mas é compreensível que os pci-xes se devorem mutuamente
quando a água se rarefaz. Isso
facilita o trabalho do pescador,
que lança a rede e apanha a to-
dos.

Um servidor das Letras
Há exatamente meio século, comentando

a obra literária de Paul de Salnt-Vlctor, a
propósito do transcurso do centenário de nas-
cimento do ensaísta de Hommes et Dieux, Paul
Bourget assinalava a circunstancia de que es-
se mestre esquecido, de que tanto falam os
Goncourt no seu Journal, exerceu uma ação
tão marcante sobre os seus contemporâneos,
que um deles o definiu, com o aplauso dos
outros, como o Tlclano da critica.

No entanto, em 10i'7, Já pouca gente selembrava dele, mesmo a respeito da evolução
do teatro, a que consagrou um livro clássico,
editado em 1881, Les Deux Masques. Outro doseus livros, este sobre Victor Hugo, andou portrancos e barrancos na prateleira dos alfar-
rablstas, até que de todo desapareceu, mesmo
das caixas de livros velhos dos buqulnlstas de
Paris.

Quanto a mim, continuo a preferir os bre-
ves estudos de Hommes et Dleux, com os quaisme Iniciei no seu convívio.

Em 1070, em Parts, tive de repente, c com
surpresa, um testemunho de sua glória. Eu ti-
nha ido ao Pèrc Lachalse à procura dos tú-
mulos de Balzac c de Proust, e pude ver, a um
canto, a sepultura de Paul de Salnt-Vlctor co-
berta de flores. Sinal de que, à revelia do si-
lénclo sobre a sua obra, almas piedosas con-
tlnuavam a cultivar-lhe a memória, certamen-
te sob o fascínio de seus livros.

Não sei se alguém, a 12 do Janeiro último,
se lembrou de enfeitar de rosas o túmulo de
Celso Vieira, que nesse dia completava 100
anos de nascimento. E estou a ver que multa
gente, ao ler este artigo, contrairá as sobran-
cclhas, sem saber ao certo quem foi Celso
Vieira, assim como muitos franceses, cm 1027,
Já não saberiam quem íora Paul de SaLnt-
Victor.

Pernambucano de origem, Celso Vieira
costumava dizer, nas sucessivas edições do
Anuârlo da Academia Brasileira, que havia
nascido no Recife — mas não acrescentava
a esse dado biográfico a data de seu nasci-
mento. Este silêncio harmonlzava-o com o
personagem principal de seu primeiro livro,
aquele Endimião da lenda grega, para o qualo tempo não passava, e que, no dizer do mes-
tre brasileiro, repousa na gruta de Caria,
desde milênios, "belo e moço, aureolado pelosonho infindável".

Endimião, livro de estréia de Celso Vieira,
foi publicado no Rio de Janeiro em 1010. No
mesmo ano teve outra edição. E é ele. desde
essa hora, que marca o caminho do escritor,
dlstingulndo-o das demais companheiros de
geração literária. João do Rio, nmn artigo
entusiástico, que reuniria no volume Ramo de
Louro, publicado pouco depois, nele reconhece"um Instante de gênio".

Na realidade, mais do que Coelho Neto,
que escrevera um hino á forma. Celso Vieira
é um parnasiano da prosa, com o gosto da
bela frase harmoniosa — bem ao Jeito de

Josué Monlcllo
Paul de Salnt-Vlctor, que ele tinha ao ai-cance da mão estudiosa, como um de seusmestres preferidos.

Deste dizia Lamartlne, num rasgo naturalde exaltação romântica, que só poderia lé-locom óculos escuros, tal o fulgor de sua frase.No caso de Celso Vieira, torturado da formasolene, corre por ai uma pilhéria, Inventada
por AgrlpLno Grleco. Dizia o sarcasta dasCarcassas Gloriosas que, indo uma tarde pelaRua Almirante Alexandrino, em Santa Tere-•sa, ouviu os gritos que partiam de uma casa,em cuja calçada começava a Juntar genteDando de ombros aqui c ali, rompeu caminhona multidão, e entrou- na casa, logo desço-brindo a razão das gritos que se escutavamna rua: era mestre Celso Vieira, no seu gobi-nete de trabalho, debruçado sobre a mesa— a castigar o estilo.

A pilhéria de Agripino Grleco não deixa-va de ter sentido. Celso Vieira polia e repo-lia os seus períodos, dando-lhes beleza, dan-do-lhes ênfase, dando-lhes solenidade. Tinhaa alergia do vulgar. Esteta por temperamen-W e formação, cultivou, como Robert de Lablzeranne, de quem era leitor e devoto areligião da beleza, que este havia celebradotambém com ênfase, no seu livro sobre Rus-
Tudo quanto Celso Vieira escreveu aolongo de meio século de trabalho continuose restringe a uma dezena de volumes, todosassinalados pelo rigor da forma. Jamais res-vaiou na expressão considerada plebéia Es-colhia sempre os assuntos superiores, a quedava o tratamento adequado, com uma cio-quêncla própria, que era cantante sem serpropriamente oratória, no sentido do discursoem praça pública.
Joaquim Nabuco, que mereceu outro deseus estudos, atraí-lo-ia menos pela campa-nha da Abolição do que pela circunstancia deter escrito Um Estadista do Império, numaprosa aparentada à de Renan.
Sucessor de Santos Dumont na Acade-mia Brasileira, na cadeira fundada por Ora-ça Aranha e que tem por patrono ToblasBarreto, Celso Vieira não Unha o sentido danovidade criadora e da rebeldia que caracte-rlzaraos seus predecessores. Era o homem datradição, com o gosto dos valores clássicosUm p&ssadlsta confesso, a despeito de estarem dia com seu tempo.
Por ocasião da famosa conferência deGraça Aranha sobre o Espírito Moderno ecom a qual este rompeu com a AcademiaCoelho Neto. que pedira a palavra para lhedar resposta, proclamou-se o último helenoNao seria bem o derradeiro heleno o mes-tre de Rei Negro. Outros viriam, na mesmalinha de devoção clássica. E Celso Vieira eraum deles, talvez o mais ostensivo e o maisrequintado. Bemá manelrade Paul de Saint-Victor, que também soube ser, segundo umde seus críticos, um exemplar servidor dasLetras.
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Crimmins nega pressão dos EUA sobre o acordo nuclear
Brasília — "Nada está

acertado e tudo se resolverá
no diálogo que se vai ini-
ciar", disse ontem o Embaí-
xador das Estados Unidos,
Sr John Crimmins, ao recu-
sar todas as hipóteses que
consideram o Governo bra-
silelro pressionado na
questão nuclear, pouco an-
tes do desembarque do Sub-
secretário de Estado, Sr
Warren Christopher.

A preocupação do Sr
Crimmins em anular as
tensões e permitir um inicio
de diálogo franco e aberto
chegou a ponto de cie cha-
mar para si a responsabill-
dade pelas precauções to-
macias antes da chegada do
Sr Christopher, entre elas
a de que ele não falaria à
imprensa. "Fui eu quem re-
solvcu assim. Não quero jo-
gar a culpa de nada em ci-
ma do Itamarati", declarou
o Sr Crimmins.
ESCLARECIMENTO

Antes do esclarecimento
'do Sr John Crimmins, di-
zia-se que a restrição ao
contato do Subsecretário de
Estado Christopher com a
imprensa teria sido solicita-
da pelo Itamarati, a conse-
lho do Palácio do Planalto.
O Governo brasileiro esta-
ria interessado em impedir
uma grande repercussão
das negociações, já que o
Departamento de Estado
poderia ter intenção de fe-
char-se em sua posição de
não permitir que o Brasil
possua as usinas de enri-
quecimento e reprocessa-
mento de urânio.

Após a chegada ao Aero-
porto de Brasília, o Subse-
cretário de Estado, Sr War-
ren Christopher, disse que,mais tarde, teria "um en-
contro mais substancial
com a imprensa."

No Inicio de sua conversa
com os jornalistas, o Sr
Crimmins rejeitou categori-
camente a afirmativa de
um repórter, segundo o qual
o Itamarati estava "assus-
tado" com as medidas do
Governo Carter. "Você acha
isso?", Indagou, para com-
plementar: "Eu acho que
você está errado, pois não
vejo nenhum sinal de in-
'tranqüilidade. Pelo contra-
rio, acho que o Brasil está
muito tranqüilo". E virando-
se para os demais: "olhem
bem, eu não usei a palavra
assustado. Quem a usou foi
ele", apontando para o jor-
nalista. E concluiu: "tenho
muito respeito pela tran-
quilidade do Itamarati". O
Sr Crimmins também evitou
qualquer frase que curacte-
rizasse a posição dos Esta-
dos Unidos no diálogo quevai começar com o Brasil."Eu não quero caracterizar
nada antes de as conver-
sações começarem. Não vou
antecipar nada sobre as tá-
ticas e estratégias do Brasil
e dos Estados Unidos". Tal-
vez, tenha cometido sua
primeira indiscrição ao
admitir que ambos têm "tá-
ticas e estratégias" já for-
madas para as conversações
que vão manter.
DIALOGO

Ainda no esforço de mos-trar a visita como um fator
positivo para o futuro dasrelações Brasll-Estados Uni-dos e de minimizar os sinaiscie desencontro, o Sr Crim-mins insistiu muito no ter-mo dialogo, acrescentando
sempre que era um "encon-
tro entre amigos". E chegoua admitir que a vinda do SrChristopher s e realizava"dentro do espirito do me-morando de entendimen-
tos", dando, para isso, uma
explicação:

"O Christopher é o ai
ter ego do Vance. Assim, é
praticamente irrelevante
que o Secretário de Estado
não tenha vindo ao Brasil.
A visita de Christopher se
situa dentro do espirito qu»
criou o memorando de cn-
tendimentos".

O Embaixador norte-ame-
rlcano ainda tentou inal-
nuar que outros assuntos
poderiam ser levantados
nos encontros bilaterais,
mas não disse quais. Acres-
centou que a recente via-
gem do Vi ce-Presidente
Walter Mondale à Europa,
sem comunicação prévia ao
Brasil, para tratar, entre
lontras coisas, do Acordo nu-
clear Bnasil-RFA, não feriu
o memorando. "Quando o
Presidente Geisel íol à Eu-
ropa, não nos consultou an-
tes, já que o memorando
não exige isso, pois é um
documento flexível", acres-
centou.

"Mas o Presidente Geisel
não foi tratar de problemas
ligados aos Estados Uni-
dos", disse um jornalista."E quem foi que disse a
você que a. palavra Estados
Unidos não foi pronunciada
na França e na Inglater-
ra?", rebateu agllmente o
Sr Crlmmlna.

Como um argumento a
mais para fazer crer que o
relacionamento Brasll-Esta-
dos Unidos não teria sido
afetado pelo debate em tor-
no da questão nuclear, o Sr
Crimmins recorreu à troca
de mensagens entre o
Chanceler Azeredo da Sil-
veira e o Secretário de Es-
tado Cyrus Vance. Segundo
ele, a carta do Sr Vance ao
Sr Silveira teria sido "muito
amistosa, uma carta de um
amigo."

REUNIÕES

O Sr Crimmins admitiu
que tem se encontrado com
freqüência com os Embaixa-
dores da RFA, da Holanda
c da Inglaterra. Na semana
do carnaval, a vinda do
Chanceler holandês a Bra-
silia foi seguida de idas ao
Itamarati do Embaixador
alemão ique tem estado
freqüentemente na Chance-
laria) e do Encarregado deNegócios da Inglaterra (eu-
jo novo Embaixador chegou
ontem a Brasília, mas so
assumirá a Embaixada den-
tro de uma ou duas sema-
nas). Inglaterra, Hclunda c
RFA são os três paises quecompõem a Urenco.

O fato de o Sr Crimmins
ter se encontrado "com fre»
quencia" com esses três
Embaixadores reforça a te-se — veiculada em Brasília
ao final da semana jiassada— de que os quatro paises
poderiam exercer uma açãoconjunta coordenada para
pressionar o Brasil a abrir
mào das usinas de benefi-
ciamento de urânio. Se isso
ocorrer, naturalmente fica-rá difícil ao Brasil resistir
ás pressões.

Tal tese, no entanto, seesvazia uni pouco com a in-
lorinação de que a Inglater-
ra teria uma posição favo-
rável ao Brasil na questãoda usina de processamento
de urânio, enquanto a Ale-
manha estaria envolvida
pelas pressões dos Estados
Unidos. Como a Holanda se
manifestou contra a cessão
tic urânio enriquecido aoBrasil apenas por proble-mas internos ias próximaseleições parlamentares), fi-
cou evidente que n raiz'das
pressões está nos Estados
Unidos e no Departamento
de Estado.

Embaixada
recomenda

Brasília — o Sr Warren
Christopher rào fez dccla-rações na chegada, como
não fará durante a estada
no Brasil, nem quando sair.
Como se trata de uma visi-
ta tipo B, não haverá decla-
rações, nem entrevistas. E'uma visita de trabalho, comalmoços de trabalho e jan-tas de trabalho. Assim o
porta-voz d a Embaixada
norte-americana, Sr John
de Witt, explicou a atitude
do chefe da dclegaçào de
seu pais com relação à lm-
prensa.

— Isso quer dizer que o
Departamento de Estado
entende que compete ao
itamarati explicar à opi-
nião publica os resultados
tíc tais "reuniões de traba-
Dio"?

—¦ Não exatamente, pois
o Departamento de Estado
também se reserva o direito
de divulgar, se e quando
julgar necessário, os rcsul-
tados dessas reuniões —
respondeu o porta-voz, res-
salvando que não é inipossi-
vel o anuncio de uma decla-
ração ao término dos cn-
contros, embora isso i:ào es-
teja previsto.

TRABALHO

A delegação de oito mem-
bros chegou às Wh no Hotel
Nacional, e se alojou em
apartamentos do oitavo an-

americana
s U ê n c i o

dar, em cujos corredores fi-
caram postados agentes da
Policia Federal. No melo da
tarde, o Sr Warren Christo-
pher, descalço, de calção e
uma toalha no pescoço, des-
ceu pelo elevador social,
atravessou o saguão do ho-
tel c dirigiu-se à piscina.Evitou contatos com a im-
prensa, mesmo porque não
estava programada qualquerdeclaração.

'As I7h, a comitiva foi àEmbaixada norte-ameri-
cana, para a primeira reu-
mão de trabalho, de ondesaiu às 18h20m, para a resi-dência do Embaixador John
Crimmins, no setor d e
mansões suburbanas parkícay, para um jantar de
trabalho. Esta manhã, às
9h30m, iniciarão, no Itama-
rati as reuniões de trabalho
que hão até à noite, com
breve interrupção para queo Chanceler Azeredo da Sil-
veira cumpra outro compro-
misso" de sua agenda. Ao
meio-dia. no Ministério das
Relações Exteriores, será
servido um almoço de tra-
balho. de acordo com a pro-
gramaçào fornecida pelo
purta-voa da Embaixada.

— fosse unia visita do ti-
po A. como a de Kissinger
ou a de Simon, haveria de-
claraçòrs, mas esta é uma
visita de trabalho — insls-
tíu o Sr John de Witt.
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Christopher ficou na piscina até a tarde

Delegação mantém
sigilo em Brasília

Brasília — O Subsecretário de Estado norte-ame-
rlcano para Assuntos de Energia, Sr Warren Chrísto-
pher, esquivou-se de fazer qualquer comentário a res-
peito da .sua missão no Brasil, ontem, ao desembarcar
às 13h45m no Aeroporto de Brasília. Preferiu exaltar
o fato de ser o primeiro emissário oficial do Governo
do Presidente Jimmy Carter a pisar em solo brasileiro.— Eu sinto terrivelmente, mas nada passo dizer
agora. Tenho as minhas instruções. Zero. Desista —
desculpou-.se também o Sr Jascph Nyc, o segundo mais
importante membro da comitiva de oito pessoas que o
Departamento de Estado designou para discutir o pro-blcma da não proliferação nuclear com autoridades
do Governo brasileiro.

Recepção
A delegação norte-americana foi recebida na sala

VIP do Aeroporto Internacional pelo secretárlò-geral
do Itamarati. Embaixador Ramiro Saraiva Ouerrelro,
pelo presidente da Nuclebrás. Ministro Paulo Nogucl-
ra Batista, e ainda pelo chefe do Departamento Eco-
nômico do Itamarati, Embaixador Paulo Cabral de
Mello. De todos as integrantes da missão, o Sr Chrls-
topher era o mais formal, trajando terno escuro c me-
dlndo cuidadosamente até mesmo as suas saudações
às autoridades brasileiras. Em contraste, seus acom-
panhantes traziam bolsas plásticas com seus ternos
pendurados em cabldes às costas. O Sr Joseph Nve —
que divide com o Sr Nelson Sleverlng Júnior as maio-res atenções na comitiva — tinha duas pastas r.a mào:
a maleta de couro marrom encerado, do lider Chris-topher, c a sua.

Tradição
Logo depois da entrada do grupo na sala de re-

cepçao do Aeroporto, chegou a haver uma indecisão
sobre se o Sr Warren Christopher faria ou não decla-rações ao grupo de 20 jornalistas que o esperavam.Para os homens do Itamarati, isso não seria neces-sário. Prevaleceu, porém, a tradição norte-americana
de respeito à opinião pública. Só que atenuada, poiso chefe da delegação norte-americana preferiu for-mular algumas frases circunstanciais, sem querermencionar o temário principal que justificava a via-
gem de 9 mil quilômetros entre Washington e Brasília.Estou particularmente .satisfeito de ter sido e.s-colhido como primeiro representante oílcial do Gover-no do Presidente Carter a vir a esse país dinâmico eaprazível — disse, em inglês, o Sr Warren Chrislopherladeado pelo Embaixador John Hugh Crimmins e pelosecretario-geral do Itamarati, ambos rlsonhos como sehouvessem descoberto unia fórmula hábil e ao mesmolimpo delicada para se esquivar do cerco dos jorna-listas.

Iremos conversar com o seu distinto Ministro —
arriscou ainda o visitante, antes cie ser interrompido
pelos fotógrafos e cinegraílstas. para que posasse emcompanhia das autoridades brasileiras.

Só uin juntar
A permanência do grupo norte-americano no Ac-roporto não ultrapassou a 12 minutos. Logo ao fim dasdeclarações do Sr Christopher. seis Limousine negrasda Embaixada americana estacionaram, em fila. no

portão principal do segundo andar do Aeroporto. Ò SrChristopher embarcou com o Embaixador Crimmins nocarro principal, o Cadillac negro chapa diplomáticaCMD-005. Todos foram, então, para o Hotel Nacio-nal. Para o resto do dia, apenas um programa: um
jantar privado, à noite, na residência do Embaixador
Crimmins, na rodovia que liga Brasília a Belo Hori-zonte.

Itamarati marca
reunião às 9h30m

Brasília — O Itamarati fixou para as 9h30m dehoje, num local que será escolhido entre o salão daSecretaria Gera! e uma das salas de reuniões do sub-
solo do Palácio, a abertura das conversações com o
grupo de técnicos do Departamento de Estado lide-
rado pelo subsecretário Warren Christopher a respsl-
to - - segundo a versão oficial brasileira -- "dos as-
pectos globais do problema da proliferação de armas
nucleares."

Nessa preocupação semântica da Chancelaria está
uma das chaves da posição brasileira no atual con-
íronto com o Governo dos Estados Unidos em torno
cia execução do acordo nuclear com a Alemanha Oci-
dental, há dois anos: o Brasil não admite que o atual
ciclo de conversações solicitado pelo Governo norte-
americano possa ser interpretado, de qualquer modo,
cemo íoro para possíveis concessões quanto àquele
acordo especifico. Quando muito — pelo menos paraeleitos junto à opinião pública — concede discutir
com os delegados do Secretário de Estado Cyrus Van-ce a questão global da não proliferação nuclear, queenvolv» os tratados internacionais de abstenção do uso
c produção de armas, e os convênios de salvaguardas.

Chrislopher não
<liz nada no Rio
A delegação norte-ameri-

cana, chefiada pelo Subsc-
cretário de Estado para As-
suntos de Energia, Sr War-
ren Christopher, desembar-
cou do avião da Pan Ameri-
can às XlilOm de onlcnv no
Aeroporto do Galeão. Nas
três horas em que ficou na
sala Vtp do Aeroporto, o
Subsecretário ile Estado
norte-americano mostrou-se
interessado pelo noticiário
da imprensa, e o .Ministro
Artur 1'ortcla, do Itamarati,
traduziu para ele as noti-
cias referentes ao interesse
dos Estados Unidos pelo
acordo entre o Brasil e a
Alemanha.

Não foi permitido o acesso
da imprensa, mas os repor-
teres interpelaram o Sr
Christopher quando ele se
dirigia ao banheiro do acro-
porto. Como resposta aos
pedidos de entrevistas, o
Subsecretário de Estado
disse que "ainda não estou
oficialmente no Brasil, ate
chegar a Brasília", ni a s
acabou concordando em re-
ceber os repórteres na sala
Vip, o que fez, ao lado do
Ministro Artur Portela, do
Itamarati e do Cônsul Ge-
ral dos Estados Unidos no
Rio, Sr Juhu Dexter

DE PASSAGEM

"Compreendam que ainda
não estou oficialmente no
Brasil ate chegar a Brasília,
mas quero dizer alô a voces.

Estou muito feliz por eslar
n o Brasil, principalmente
no Rio".

O Adido de Imprensa Jcf-
frey Blggs serviu como in-
lérprctc c acrescentou que
o Subsecretário ficará hos-
pedado no Hotel Nacional
de Brasília, c que ainda on-
tem manteria contatos in-
formais com o Ministro
Azeredo (ia Silveira mas
que somente hoje .seriam
discutidos os aspectos da
proliferação nuclear.

Em companhia do Sr
Christopher viajaram o
Subsecretário para Assun-
tos de Ciência, Tecnologia
c Segurança. Sr José p h
Nyoj o assessor da Admlnls-
tração Federal de Recursos
de Desenvolvimento Ener-
gcltco, Sr Nelson Sleverlng;
o assessor do Secretário de
Estado para Assuntos Inte-
nunericahos, Sr Charlei
Bray e o assessor do Secre-
táiio de Estado para
Queítões .Marítimas, de
Meio-Amblenle e cientista,
Sr Louis Nosenxo,

E mais os Srs D e n 1 s
l.amlj, Jan Kaiieki e Sra
Jaequelyn llill, que também
acompanhou o então Secre-
túlio de Estado ilenry Kis-
singer cm sua visita ao Bra-
sil.

SEM ÁGUA

O embarque da delegação
para Brasília estava previa-
to para as llh, mas o
avião da Varig que fez o
võo nu '10'2 atrasou 40 ininu-
los no serviço de manu-
tenção da companhia. Du-
ranle esse tempo, não foi
encontrada cm todo o acro-
Porto unia única garrafa de
água mineral ou refrigeran-
te para servir aos meinbros
da delegação.

Membros do Corpo Diplo-
mático brasileiro pediram a
funcionários da sala Vip
que fossem comprar água
cm algum bar das redonde-
zas, o que também não deu
resultado. Foi quando um
dos representantes da di-
plomacia brasileira fez o se-
guinte comentário: "Se
cies" tos membros da dele-
K a ç á o «uri c-americana"soubessem que o Brasil es-
tá exportando 11 milhões
de litros de água mineral
para á Arábia Saudita,
hein...,"

Depois de muito sacrifi-
cio, foram conseguidas qua-
tro garrafas de água mine-
ral na Escola de Comando
de Aeronáutica.

Depois da espera na sala
VIP, a delegação finalmente
embarcou às llh 40m cm
quatro carros do Consulado
norte-americano, para o Ae-
roporto Internacional d o
Rio, o:idc ao meio-dia se
guiu para Brasília no võo
402 da Varig.

Antes de embarcar, o adi-
do de imprensa informou
que os membros da dele-
gação dificilmente concede-
riam entrevistas, m esmo
depois dos encontros com o
Ministro Azeredo da Silvei-
ra. Segundo a agencia AP,
o Subsecretário de Estado,
Sr Warren Christopher, nas
reuniões com o Chanceler
Azeredo da Silveira tentará
achar uma saída para a si-
tuação criada pelo acordo
de transferencia de tccnolo-
gia que o Brasil assinou
com a Alemanha.

Os negociadores
brasileiros

São três cariocas, dois pernambuca-
nos e um baiano — todos diplonu.ias de
carreira, inclusive o presidente da
Nuclebrás — os homens que vão parti-
clpar hoje, no Itamarati, das primeiras
conversações diretas, de Governo a Go-
verno, com os Estados Unidos a respeito
do problema da sobrevivência do pro-
grama nuclear brasileiro.

A equipe do Brasil reúne o Minls-
tro das Relações Exteriores e o secreta-
rlo-geral, o chefe do Departamento Eco-
nômico, o Assessor para Assuntos Espe-
ciais, e o Assessor para "Assuntos de
Energia, além do dirigente da Nuclebrás.
Em média, seus integrantes têm 53 anos
— variando do mais velho, o Chanceler
Silveira, ao mais jovem, o assessor Se-
bastião do Rego Barros Neto.

Holanda Cavalcanti
Rccém-promovido a Embaixador,

pernambucano do Recife, 47 anos, dou-
tor em Direito Internacional pela Aca-
demia de Haia. E' o cérebro político
do Gabinete do Chanceler Azeredo da
Silveira e peça-chave no grupo de decl-
são do Brasil.

Tornou-se conhecido no Itamarati
como um dos maiores entendidos cm po-
litica chinesa no período em que serviu
como Cún.sul-Gcral em Hong-Kong,
quando o Brasil ainda não havia esta-
boleeido relações diplomáticas com Pe-
quim. Seu relatório sobre a China, redl-
gido entre 1970 e 73 veio substituir o
único documento nacional de maior pro-
fundidade sobre esse tema que era um
dossicr preparado pelo Embaixador MI-
guel Osório de Almeida.

Servia no BNDE cm 59, fase em que
o Itamarati compunha a estrutura bási-
ca daquele órgão, e ocupou, sucessiva-
mente, pastos em Washington, Genebra,
Moscou c Hong-Kong.

Assessorou o Embaixador Roberto
Campos na célebre missão do Governo
Jânio Quadros que percorreu a Alemã-
nha, Holanda, Inglaterra, Itália, Grécia
c Suíça, em 1901. tentando reescalonar
as dividas brasileiras com esses países.

Saraiva Guerreiro
Baiano de Salvador. 59 anos. Secre-

tário-Geral do Itamarati. integra tam-
bém o grupo das melhores negociadores
diplomáticos do pais. Em contraste com
?eu companheiro de carreira. Azeredo da
Silveira, é homem de atitudes tranqui-
las e apenas aparentemente lento nas
suas decisões.

Fumante inverterado. o Embaixador
Guerreiro é capaz de enfrentar momen-
tos críticos numa mesa de negociações
sem modificar a fisionomia ou dar qual-
quer sinal de Impaciência ou nervosismo.
Afirmam seus assessores Imediatos, que
ele seria um insuperável Jogador de pô-
quer caso se dedicasse ao conhecimento
desse jogo.

Antes de ser escolhido Secretário-
Geral do Ministério das Relações Extcrio-
res era chefe da missão do Brasil em
Genebra — o mesmo posto que o Chan-
celcr Silveira ocupava quando foi cha-
mado paia a Embaixada cm Buenos Al-
res.

Paulo Cabral Mello
Também Embaixador de carreira,

52 anos, carioca, diplomado em Econo-
mia pela Universidade de Harvard, che-
fe do Departamento Econômico do MI-
nistério das Relações Exteriores, setor
incumbido da condução do problema
energético e, em conseqüência, dos as-
suntos ligados à energia nuclear.

É homem da mais absoluta cjnfian-
ça do Chanceler Azeredo da Silveira,
tendo servido como seu Ministro-Conse-

. lheiro na Embaixada em Buenos Aires
em todo o período que antecedeu à vin-
da para chefia do Itamarati no Governo
Geisel.

Tem larga experiência, desenvolvi-
da especialmente na área latino-ameri-
cana (ALALC), em discussões sobre ta-
rifas e concessões aduaneiras. Será, cer-
tamente, o homem dos números nas
conversações.

Sebastião Barros Neto
Diplomata, 36 anos, carioca, respon-

sável pela assessoria do Ministro Aze-
redo da Silveira cm assuntos ligados a
petróleo e energia nuclear, é o mais jo-
vem integrante da equipe negociadora
do Brasil nos encontros com hoiande-
ses. canadenses e norte-americanos para
a discussão dos problemas de não proa-
feração.

Teve postos em Nova Iorque, Bruxc-
las e Lima. assessorando a delegação do
Brasil na U Unctad, realizada em Nova
Deli. ao tempo do Governo Costa e
Silva. Integrou-se. mais tarde, à equipe
do Departamento Econômico do Itama-
rati. dividindo com o Conselheiro Luiz
Felipe Lampreia o assessoramento dire-
to do Ministro de Estado em Assuntos
de Energia. É o único solteiro da equipa.

Londres afirma
interesse pelo
acordo com Bonn

Ao desembarcar ontem no Aero-
porto do Galeão, às 71il5m, em escala
para Brasília, o novo Embaixador cia
Inglaterra no Brasil, Sr Norman Sta-
tham, disse que o seu pais tem na-
turalmcntc um Interesse no acordo
nuclear entre o Brasil e a Alemanha,
Lsto porque "nós somos parceirosatravés da Urenco, que fornecera os
serviços paia o enriquecimento do
urânio natural. Nos queremos ver uma
solução satisfatória para todos os par-celros",

O Embaixador britânico e.selarc-
ceu que as dificuldades existentes em
seu pais serão superadas muilo cedo,"porque nos achamos petróleo no Mar '
do Norte, o que, aliado aos esforços
da indústria e do Governo, conduzirá
a um melhoramento da situação num
futuro muito próximo". O répresen-
tante inglês foi recebido no aeroporto
pelo Secretário do Itamarati, Sr Leal
Barbosa Soares.

Entre as várias negociações exis-
tentes entre o Brasil c a Inglaterra, o
Sr Norman Statham acha mais im-
portante a "transferência de tccnolo-
gia para exploração cie petròieo no
Atlântico, c o desenvolvimento geralda infra-estrutura brasileira". Citou
também os contratos para a constru-
ção do complexo da Açomlnas e paraa construção da Ferrovia do Aço."Tudo espero fazer para desenvolver
ainda mais as negociações existentes
entre nossos países."

Moscou aprecia
divergencias
com Washington

Dev Murarka
Corrcipondcntt

Moscou — Os russos vêm-se mas-
trando .surpreendentemente satisíeltí-j
com a resistência do Brasil e da Ale-
manha Ocidental às pressões anu ri-
canas na questão nuclear. Nada tem
sido dito publicamente ou na Irripren-
sa, mas os especialistas soviéticos não
fazem segredo de sua aprovação á
atitude assumida pelo Brasii. Esta po-sição dos soviéticos parece estar em
contradição com sua conhecida poli-tica a favor da não proliferação e
contra o fornecimento de tecnologia
nuclear a países que ainda não a cie-
têm, exceto sob estritas condições de-
controle, internacional e bilateral.

Na verdade, a imprensa soviética
vinha promovendo, nos últimos meses.
uma insistente campanha contra o
acordo gormnno-braslielro para o de-^envolvimento de tecnologia nuclear
no Brasil. E os russos parecem since-
ros em sua posição, pois acreditam —
como as potências ocidentais — queo Terceiro Mundo pode ser mais irres-
ponsavel no uso da tecnologia nuclear
do que o mundo industrializado.

Razões políticas
A explicação para a reação de

agrado dos soviéticos diante da ati-
tude do Brasil e, portanto, de ordem
politica. Pressionando o Governo b;a-
silelro, o Presidente Carter pode ter
prejudicado substancialmente, e até
mesmo seriamente, os laços de ami-
zade entre as dois países. Na verdade,
a pressão americana foi contraprodu-
cente, a ponto de levar a própria Ar-
gentlna a solidarizar-se com o Brasil
na questão nuclear.

Em outras palavras, o Governo
Carter feriu o orgulho nacional bra-
sileiro. em particular, e da América
Latina, cm geral, ao tentar impor res-
trições de seu próprio desígnio num
acordo bilateral entre a Alemanha
Ocidental e o Brasil. Muito embora
os russos possam concordar com o
objetivo global visado por Carter ao
tomar tai iniciativa, percebem que
podem ao mesmo tempo capitalizar
politicamente a maneira indelicada
como Washington interferiu na quês-tão.

Vance no Senado
contorna o tema
da proliferação

Washington — O Secretário de
Estado Cyrus Vance contornou ontem
a questão da proliferação nuclear, ao
depor perante o Subcomitè Financel-
ro Internacional, uma divisão do Co-
mité para Assuntos Bancários, Urba-
nos e de Habitação do Senado. Ele
preferiu esperar que o Governo con-
ciua seus entendimentos e a politica
para o setor, mas isso não exclui queo Congresso tome suas próprias ini-
ciativas.

A expectativa em torno da poli-
tica nuclear de Carter, já definida
cm algumas grandes linhas gerais
pelo próprio Presidente em sucessivos
pronunciamentos, predomina também
na indústria. Respondendo a pergun-
tas formuladas durante uma conver-
sa informal na semana passada em
Pktsburgh, o vice-presidente da Wea-
tinghousc para a América Latina,
Daniel Wilcox, disse:"Alhda não estão claros alguns
pontos específicos da política da
Administração Carter sobre energia .
nuclear. Por isso é preciso esperar
para manifestar uma opinião." Res-
pondendo a outra pergunta sobre a
capacidade de enriquecimento de
combustível nuclear nos Estados
Unidos. Wilcox disse que "em algum
momento, no futuro, instalações
adicionais de suprimento deverão ser
feitas, caso o programa nuclear au-
mente a s>;a participação como tor-necedor.
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"Não devemos dramatizar epl-

sódios esporádicos de conteúdo dis-
cutivel, .sujeitos a interpretações
pessoais; Convém lembrar que so-
bre a ortodoxia dos bispos há uma
única autoridade, a do Papa, sem-
pre vigilante. Recordemos que a
unidade entre os pastores é essen-
ciai à Igreja e tudo devemos fazer
para restabelecê-la. Diante do caso
que nas aflige no momento, confie-
mos no Santo Padre que encontra-
rá o caminho para apurar a verda-
de e restabelecer a unidade".

Esta declaração foi feita on-
tem, no Palácio São Joaquim, peloArcebispo do Rio de Janeiro, Dom
Eugênio Sale.s, a propósito das
acusações formuladas pelo Arco-
bispo de Diamantina, Dom Geraldo
Sigaud. aos Bispos de Goiás Velho,
Dom Tomas Balduino, e de São Fé-
lix do Araguaia, Dom Pedro Casal-dáiiga. Assinada pelo Cardeal, a
declaração foi distribuída por suaAssessoria de imprensa.

Solidariedade
O Bispo de Nova Iguaçu, Dom

Adriano Hlpôllto, enviou ontem te-
legrama para Dom Geraldo Sigaud
nos seguintes termos: "Surpreso
com as acusações contra nossas ir-
mâo.s Pedro e Balduino, peço ao
prezado irmão procure reparar in-
Justiça cometida publicamente
contra dois frágeis profetas da or-
dem social e cristã, Interessados
unicamente na causa de Jesus
Cristo, Esperançosamente Adria-
no Hipólito".

E para os dois Bispos acusados,
Dom Adriano enviou também tele-
gramas nos seguintes termos:"Surpreso acusações públicas de
Dom Sigaud contra você e Pedro
(ou Balduino), apresento-lhe mi-
nha solidariedade fraterna em no-
me da Diocese de Nova Iguaçu In-
centivando fidelidade total ã causa
de Jesus Cristo. Fraternalmente,
Adriano Hlpólito". Um quarto te-
legrama, de solidariedade, foi re-
metido à CNBB.

O Bispo de Nova Iguaçu rece-
beu com surpresa as declarações do
Arcebispo de Diamantina contra os
Bispos de São Félix e Goiás. Diz
que, na recente assembléia-geral
de Itaicl, em meio a uma "atmos-
fera de fraternidade t franqueza"
todos tiveram ocasião de maniícs-
tar "nossas 

preocupações e angus-
tias, nossas esperanças e planos

com maior liberdade possível. Falou
quem quis, deLxou de falar quem
não quis".

Sem provas
Depois de recordar que "a im-

pressão geral foi positiva", Dom
Adriano salientou que Dom Geral-
do "participou intensamente dos
debates, interveio muitas vezes nos
plenários, manifestou com fran-
franqueza suas opiniões e deve ter
sentido a simpatia dos seus Irmãos
no Eplscopado". Sc tivesse denun-
ciado na assembléia os dois Bispos
Dom Pedro e Dom Tomás — obscr-
va Dom Adriano — Dom Geraldo"poderia ter ouvido então a defesa
dos dois irmãos atacados e a opi-
nião do Eplscopado".

Dom Adriano não hesita cm
«firmar que nunca Dom Sigaud po-
dera provar que Dom Pedro e Dom
Tomás são comunistas, "porque não
existem tais provas". "O que existe"
— esclarece Dom Adriano — "é a
veemência de dois profetas da ígre-
ja que diante de terríveis profana-
ções da dignidade dos filhos de
Deus têm de levantar a voz para
dizer aos poderosos do momento:"Isto não te é permitido", Dom SI-
gaud conhece a Escritura Sagrada
conhece o Novo Testamento. Deve-
ria assim interpretar na visão de
uma Igreja que, por sua própria cs-
séncia, tem de ser profética e por
iss» de desagradar o comportamento
perfeitamente evangélico das nosso»
dois irmãos no Eplscopado".

Dom Adriano diz ainda que
tanto os Bispos acusados quanto o
próprio acusador, ele e todo> os
membras do Eplscopado, "todas sa-
bemos que a solução marxista dos
problemas sociais segue um rumo
totalmente diferente da solução
cristã que se baseia na Revelação-
divina e na mensagem de Jesus
Cristo. Todos sabemos que o adver-
sário do marxLsmo não é o capita-
lismo c sim o cristianismo".

Sobre o pretenso pedido de
Dom Sigaud para que o Governo
expulse os Bispos acusados. Dom

Adriano mostrou-se ainda mais
enérgico: "Tal 

pedido 6 um absur-
do e, na situação atual, eqüivale
quase a uma Infidelidade à Igreja".

A hoa ação
O canonlsta e professor da PUC,

Cônego Emílio Silva, coloca-se ao
lado de Dom Geraldo Sigaud, cujas
declarações ele ve não como um
delito, denúncia, "multo menos
uma calúnia". Para haver delito,
explica o canonlsta, tem de haver"infração voluntária de uma lei da
Igreja que leva anexa uma sanção
penal".

Para o Cônego. Dom Sigaud
nada mais fez do que "repetir algo
que diversos fundamentos sérios,
baseados em ações e declarações
dos dois prelados visados, já há
multo se vêm afirmando de públi-
co". Acha o Cônego Emílio que o
Arcebispo de Diamantina como
qualquer católico não fazem mais
que cumprir o seu dever, de "alei-
tar o público c quem de direito,
quando apontam a presença de
doutrinas ou atuações perigosas pa-
ra a integridade da fé ou da mo-
ral e da própria segurança da Pá-
tria".

Tanto o Cônego Emilio quanto
Dom Pedro Casaldáliga são natu-
rals da Espanha, mas o canonlsta
não hesitaria em repelir o Bispo pa-
trício dizendo que "amo mais a
Igreja e a verdade que todas as ou-
trás coisas". A denúncia, segundo
ele, pode até tornar-se um "ato le-
gitlmo" quando se trata de "motivo
sério" e com ela se pretende evitar
um mal maior.

Algo muito sério
Juiz de Fora — "Estranhei a

declaração de Dom Geraldo Sigaud.
Pessoalmente, não acredito que
Dom Tomás Balduino seja comunls-
ta. E' difícil caracterizar uma pes-
soa assim", disse ontem o Arcebis-
po metropolitano de Juiz de Fora,
Dom Geraldo Maria de MoraLs Pe-
nldo. que acrescentou:

"Da maneira como vem agiu-
do, Dom Sigaud pode criar um ou-
tro problema, ou seja. obrigar o
Governo a tomar atitudes mais
drásticas. Acho graves estas decla-
rações, pois pode ser que o Gover-
no venha a expulsá-los do pais.
Estou na expectativa e esperando
os documentos de Dom Sigaud.
comprovando as acusações".

"Sou amigo de Dom Sigaud,
como também das outros bispos",
prosseguiu o Arceplspo. "Consldc-
ro-o uma pessoa cordial e sensata
e por isso não consigo entender co-
mo podem partir dele estas decla-
rações. Deve existir alguma coisa
multo séria, que eu pessoalmente
não sei o que é. ou ele está dando
uma interpretação unilateral aos
fatos".

Para o Arcebispo de Juiz de
Fora. o que deixa certa dúvida são
os "documentos estarrecedores"
que Dom Geraldo Sigaud afirma
possuir. Quanto a Isso, ele prefere
se manter na expectativa, sem ter
ainda uma idéia definitiva sobre
o assunto.

que
Aguardo, sinceramente,
isso pas.se logo".

a unidade é essencial à Igreja
mie tudo ^—/ 4*

ítaic i ao inverso
O Bispo-Auxiliar do Município

mineiro de Itabira, Dom Lells La-
ra, surpreso com as declarações de
Dom Geraldo Sigaud, comentou
que este "assumiu uma posição con-
traria ao que havia sido estabelc-
cido na conferência de Itaicl, ou
seja. que os bispos procurassem
manter a unidade e evitassem fa-
zer declarações contraditórias en-
tre st".

"Sei do trabalho que Dom Pe-
dro Casaldáliga e Dom Tomás Bal-
duino estão realizando e os admi-
ro por isto. Sei, igualmente, das dl-
ficuldades que ambos vêm encon-
trando para serem verdadeiros
evangelizadores", afirmou.

Uma tempestade
Brasília — "Eu faria um ape-

Io para que não se desse um tom
dramático ao noticiário sobre esse
assunto. Ê apenas uma lempesta-
de, e toda tempestade amaina de-
pois, razão pela qual devemos dar
tempo ao tempo que tudo se re-
solverá de uma boa forma".

Foram palavras, ontem, do
Arcebispo de Brasília, Dom José
Newton, que, sobre a acusação aos
dois bispos, disse: "Não sou juiz,
mas apenas um 6lmples Bispo.

O caminho certo
Salvador — "É lamentável que,após uma reunião onde vigorou um

clima de muita franqueza c um
espírito de fraternidade e unidade,
sejam feitas agora declarações
avulsas deste tipo, as quais não
posso endossar", dls.se o Bispo de
Feira de Santana, Dom Silvérlo
Albuquerque, um dos representan-
tes do clero baiano na reunião de
Itaicl.

Ele considerou "atitude incon-
cebivcl" o pedido de Dom Geraldo
Sigaud para que o Governo afãs-
te do país os dois Bispos acusados,"pois .se trata de um caso lntrr-
no e hão cabe apelar para o po-der civil. O caminho correto c di-
rigir-se à CNBB como tal".

E contesta as acusações de
que os dois prelados seriam eomu-
nlstas: "Eles podem usar expres-
soes mais fortes em seus pronuu-clamcntos. como o fizeram mesmo
na reunião da CNBB, mas não po-demos esquecer que eles vivem em
lugares mais difíceis, enfrentam
situações mais duras, sofrem
mais". Sobre Dom Geraldo Sigaud,
disse que, em Itaicl, "ele pediu queevitássemos tomar qualquer posi-
ção capaz de chocar a opinião pú-blica. e lembrou que a nossa fina-
lidade ali era atuar como pastoresda Igreja".

O diretor do Centro de Estudos
c Ação Social. Padre Cláudio Fera-
ni, afirmou conhecer a obra dos
dois Bispos e que "se trata de um
dos trabalhos mais evangélicos na
Igreja do Brasil". "Quanto ás acusa-
ções, nem merecem comentário.
Perguntaria, apenas: que está atrás
deste tipo de denúncia?"

Imprudência
Goiânia — "A entrevista de

Dom Geraldo Sigaud foi infeliz.
sem prudência cristã e humana",
disse o Arcebispo Metropolitano de
Goiânia, Dom Fernando Gomes dos
Santos, manifestando sua "espe-
rança de que ele entenda, reconhe-
ça e compreenda o trabalho reall-
zado pelos dois Bispos em prol da
Igreja e da própria Nação"."Ou, então" — acrescentou —
"que os acusadores apresentem os
documentos c dêem direito de defe-
sa aos acusados. Na minha opinião
pessoal, o Santo Papa tem conheci-
mento desse bom serviço prestado
por eles. A Igreja não iria transfc-
rir Bispos sem Interesse da própria
Igreja, nem aceitaria qualquer
pressão."

\ cão do PCB
Aracaju — "Conheço bem Dom

Geraldo Sigaud, a quem admiro por
seu saber teológico e devotamento
á causa da Igreja. Entretanto, não
acredito que nenhum membro do
Eplscopado seja comunista, ou te-
nha qualquer ligação com o Parti-
do Comunista", afirmou o Bispo
auxiliar, de Aracaju, Dom Edvaldo
Amaral.

"O que infelizmente tem acon-
tecido, e aconteceu no fim do ano
passado" — prosseguiu — " é que o
Partido Comunista Brasileiro, con-
forme Dom Sigaud pôde provar na
última assembléla-geràl, serviu-se
.- se vem .servindo de declarações
de alguns bispos para sua causa,
tentando convertê-los em inocen-
tes úteis a seus propósitos".

Acusação fácil
Feres,,ki _ Diretor do mais

Importante e tradicional colégio re-
llgiaso do Piauí, o São Francisco de
Sales, o Padre jesuíta Luciano Ci-
man disse que o Arcebispo de Dia-
mantina "está doente, e não quero
defin:r essa doença", ao acusar dois
bispos de comunistas. "Acusar sem-
pre foi fácil, principalmente para
quem vive em gabinete, cuidando
de seus interesses pessoais. Dom
Sigaud. por acaso, conhece os pro-
blemas dos índios e posseiros? Se
ele nunca derramou seu suor c
comprometeu sua sade fazendo
esse apostolado, nào pode falar,
principalmente lançando acusações
descabidas e ridículas contra dois
bispos da Igreja que cumprem sua
missão pastoral e evangelizadora.
Não esqueçam de que Cristo foi o
primeiro a ser acusado de subver-
sivo".

Arcebispo acusador evita as entrevistas
Diamantina, Minas Gerais —

Enquanto o Arcebispo desta Dloce-
se, Dom Geraldo Proença Sigaud,
evitava a Imprensa — uma empre-
gada garantia que viajara sem dl-
zer para onde, embora seu carro
permanecesse na garagem — um
de seus auxiliares, o Cóncgo Válter
Almeida, assegurava que eie "como
homem sério, saberá comprovar
suas acusações sempre que lor ne-
cessário".

Em Belo Horizonte a irmã do
Arcebispo, Dona Maristela Sigaud,
reagiu veementemente ao boato de
que ele havia sido Internado há um
mês para tratamento psiquiátrico. 1

voz corrente, era Diamantina, queDom Sigaud permaneceu vários dias
repousando no apartamento dela,
por recomendação médica, porqueestava com estafa. "Sua lucidez eInquestionável", disse sua Irmã.

Inocentes úteis
O Cônego Válter Almeida, do

Cabido Diocesano de Diamantina,
disse não acreditar que Dom Pedro
Casaldáliga e Dom Tomás Baldul-
no sejam comunistas, mas que, em
virtude do trabalho que realizara,
não passam de inocentes úteis, fa-

cintando, assim, a penetração do
comunismo no pais.

Afirmou que Dom Geraldo está
rigorosamente certo quando susten-
ta que as frades dominicanos tive-
ram participação na presença co-
munlsta no pais. "Frei Josafá" —
disse ele — "estudou em Diaman-
tina e eu tive uma surpresa multo
grande quando soube que estava
envolvido com células comunistas.
Alem deste, o Cônego Válter Almel--
da cita ainda, como responsável!
pela infiltração comunista, os fr».
des dominicanos conhecidos em
Minas pelos apelido» de Frei Chie»
e Frei Beto.

Parlamentares
preferem calar

Brasília — Poucos parla-mentaros dlspuseram-sc a
comentar as recentes diver-
géncias surgidas na IgrJa,
a partir das acusações for-
muladas por Dom Geraldo
Sigaud, Arcebispo de Dia-
mantina, contra os Bispos
Dom Pedro Casaldálign eDom Tomás Balduino. con-
siderados por ele como res-
ponsáveis pela "Infiltração
comunista na Igreja."

A maioria das políticos
que se pronunciaram liml-
tou-ce a lamentar o cp:só-
dio. Apenas um Deputado,
conhecido por suas íiosiçõesde extrema direita, s rEduardo Galil (Arena-RJ),
genro d o ex-Govcrnador
Raimundo Padilha, falando
em seu nome pessoal, de-
íendeu Dom Sigaud aílr-
mando que Dom Pedro Ca-
saldállga "é simpatizante
do marxisino-lcninismo e
tem ate uma certa obs-
sessão pelo guerrilheiro Che
Guevara."

ASSUNTO INTERNO

Grande número de paria-meiuares negou-se a co-
mcniar o assunto, entre
eles os Senadores José I,.u-
doso, Teotónio V.lcla e Do-
micio Gondim. e os Deputa-
dos Thales Raninlho e Joa-
qulm Coutlnho. O Deputado
H u m berto Luccn a
iMDB-SP», depois de frisar
que este c "um assunto da
economia interna da Igrr-
Ja". deplorou que "o ter: o-
rlsmo ideológico também
esteja penetrando nos
meios religiosos. O Senador
Luís Cavalcante >A.c-
na-Aii), dizendo-se católico"embora não muito fervoro-
so". apenas lamentou "as
freqüentes divergências
dentro da Igreja." O Se-
íuuior 011 van Roc li a
i.MDB-SEi neha que e mais
um sinal de que "estamos
entrando no macartismo à
brasileira, mas que não cn-
gana mais ninguém.""Nesta ordem de idéias,
seguramente daqui há nl-
gtun tempo o Presidente
Carter será comunista. Não
adianLa vir com essas coisas
porque o mundo sabe o queé o comunismo. Quem será
comunista. Kruschev o u
Carter? Será que a pre-
gação democrática do ex-
Presidente Castello Branco
era linguagem de comunu-
ta? Ou o Ministro Rodrigo
Otávio será subversivo?",
comentou o Senador sergl-
pano, para acrescentar:

Dom Sigaud deve ser reíle-
xo do Leíibvre no Brasil".

O ex-Mlnlstro, Sr Tancre-
do Neves <MDB-MG>, após
ressaltar que "depois d e
1964 o que houve de mais
Importante no cenário poil-tico brasileiro foi a tomada
de po^.çáo da Igreja", cs-
quivou-se de comentar o
episódio entre OS bispa-.

O Senador Leite Chaves
(MDB-PRi disse que a Igrc-
Ja vem-se fortalecendo dia
a dia na medida em que to-
ma a defesa das populações
mais pobres."A defesa permanente
que a Igreja vem lazendo
dos posseiro), bóuis-fruts t
dos índias representa uma
voita as catacumbas, a
Igreja vem-se fortalecendo
na medida em que se ataria
das classes dominantes",
ressaltou o Senador para-
naensc. Ele acha que a.«
acusações de Dom i. ;aud"representam uma di-sidén-
cia sem maior unporian-
cia".

Para o Senador Dmarte
Mariz tArena-RNi, a briga"é um sinal dos tempos". Ao
comentar a proposta de e.\-
puisao dos Uspos lembrou
apenas que "perante o Go-
verno o sacerdote é igual
ao cidadão. Tem os mesmos
d.jeitos e deveres de qual-
quer cidadão".

D Carmine acha
cedo para falar

Brasília — o Núncio
Apostólico, Dom Carmine
Rocco. ainda está medltan-
do sobre as denúncias do
Aicebispo de Diamantina,
Dom Geraldo Sigaud. que
acusou de comunistas os
Bispos de Goiás Velho e de
Sao Fêir. de Araguaia. Dom
Tomás B.Uiuino e Dom Pe-
dro Casildáliga, ao mesmo
tempo em que lê tudo o que
os jornais publicam sobre o
assunto, Informou ontem a
Nuncíatura em Brasília.

Segundo o porta-voz da
Nuncíatura. Dom Carmine
Rocco não tem no momento
qualquer pronunciamento a
fazer sobre o assunto.

Vaticano só intervém

Roma — Somente no caso de a de-
núncia do Bispo de Diamantina. Geraldo
Sigaud, contra seus colegas de Goiás
Velho, Dom Tomas Balduino. e de São
Félix do Araguaia. Dom Pedro Casaldá-
liga, tr.ansfonnar-se num caso de con-
fllto entre máximas podestades — entre
a Igreja Católica e o Estado brasileiro— justificar-sc-ia uma Intervenção da
Secretaria de Estado ao Vaticano.

Mantendo-se como caso eclesiástico,
no âmbito da Igreja, o mais provável é
que a denúncia venha a ser transmitida
e examinada pela Congregação dos Bis-
pos, em Roma. que tem como presidente
o Cardeal Scbastiano Baggio, ex-Núncio
Apostólico no Brasil.

Nilo oficial
Até ontem, porém, o Vaticano não

tinha qualquer informação sobre as afir-
mações feitas pelo Bispo de Diamantina,
denunciando como comunistas os Bis-
pos de Goiás Velho e de São Félix do
Araguaia. "Razão por que — disse o por-
ta-voz do Vaticano, Padre Panclorllll - -
não podemos fazer qualquer comentário
a respeito."

A base das inlormacõcs transmitidas
pelo JORNAL DO BRASIL, outro quali-
ficado porta-vez da Santa Só explicou
o que normalmente deverá determinar a
denúncia de Dom Sigaud. "Desde que cie
a formuie oficialmente, através da Con-
íerencia Nacional dos Bispos ou mesmo
da Nuncíatura no Brasil, o mais normal
passaria a sér a designação de uma co-
missão ou de um delegado da Congrc-
gação dos Bispos que, cm vista canóni-
ca ao Brasil, poderia examinar o con-
teúdo da denúncia e informar a decisão
;i ser tomada por Roma. A intervenção
direta e excepcional do Vaticano, através
d.- sua Secretaria de Estado, ocorreria
numa hipótese extrema: como a da ex-
pulsão dos dois Bispas pelo Governo
brasileiro".

Entre as várias autoridades eclesias-
ticas que ontem, no Vaticano, foram in-
formadas da atitude tomada por Dom
Sigaud, registramos sempre uma reação
de perplexidade. Todos considerando cs-
tranho, quase inexplicável, sobretudo o
método escolhido pelo Bispo de Diaman-
tina para cumprir o que muitos consi-
deram "um dever do consciência". Mais
plausível — segundo essas autoridades
eclesiástica — seria que uma atitude
tão grave fos.se assumida com maior dis-
crição, procurando preservar a unidade
da Igreja brasileira."Mesmo na hipótese de a Confercn-
cia Episcopal Brasileira não levar em
consideração as suas denúncias, Dom S;-
gaud poderia cumprir esse penaso dever

cm conflito
Araújo Netto

Corre»pondfnte
de consciência dirigindo-se á Nuncíatura,
à Congregação dos Bispos ou em último
caso diretamente ao Papa, evitando a pu-bllcidade escandalosa, que no caso não
presta qualquer serviço à Igreja e á co-munldadc cristã. Inclusive para não per.mitir que sua denúncia corra o risco cieser confundida com um Julgamento deoutros Bispos, um Julgamento que a ri-
gor ninguém pode fazer, desde que osBispos cumprem um exercício pastoraíem nome de Cristo",

Prova necessária
Conhecido nos ambientes eclesiásti-cos de Roma desde os anos do ConciiioVaticano II (entre 1961 0 1963), sobretu-do pela destacada atuação que teve den-tro do "grupo internacional das padresconciliares" leoctus internatlonalis pa-(rum), um grupo conservador do qualfazia parte também o francês Monsenhor

Lcfebvrc c que procurou influenciar ideo-logicamente as recomendações daquela
grande assembléia, Dom Geraldo Sigaudcumpre neste momento uma das missõesmais difíceis e ingratas de sua carreira
sacerdotal iniciada em março d-- 1932 Eesta é outra opinião unanime dos infor-niante.s e observadores da Santa Sé."Inclusive expõe-se a severas penascanônlcas, se a.s provas que diz possuirpara demonstrar as atividades ou a ideo-logia comunistas dos Bispos de Goins Ve-lho e São Félix do Araguaia não forem
convincentes", observou um importante
prelado. "Dele ae exigirão provas muito
concretas, que num caso como estes se
fazem sempre Improváveis", acrescentou
a mesma autoridade.

Tod.is essas primeiras noticias che-
gadas a Roma sobre a.; denúncias dlvul-
gad'is por Dom Geraldo Sigaud justifica-ram também um aumento de interesse
pelas próximas visitas dos Cardeais bra-
sllelros, Eugênio Sales e Aloisio Lorschei-
ter. que deverão chegar entre os dias 2 e
G deste mês para avlstar-se com o Papa.
São visitas programadas antes do caso
originado pelas denúncias do Bispo de
Diamantina, mas que hoje adquiriram
uma nova importância, especialmente pe-Io prestigio e pela estima que ess?s dois
cardeais brasileiros gozam no Vaticano e.
cm particular. Junto ao próprio Papa
Paulo vi

Uma terceira hipótese, a da convo-
cação a Roma dos dois Bispos acusados
por Dom Sigaud para serem ouvidos pe-
ia Congregação dos Bispo.;, é considerada
quase excluída — uma vez que poderia
permitir interpretações maliciosas, de
uma prematura punição de Dom Baldui-
no e Dom Casaldáliga.

Bispo quer o direito de defesa

APRENDA
INGLÊS
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Goiânia — "As declarações que fiz no
ultimo sábado, para o JORNAL DO BRA-
SIL, foram feitas porque, de íato, ao to-
mar conhecimento das acusações, senti
que estava diante de um adversário. Po-
rém. com a nova carga, me sinto diante
de uma anormalidade por parte do
acusador E' a minha posição sincera, po-
rém o que estão dizendo agora não lm-
pede ,a quem de direito — a Igreja ou a
Justiça civil — que nos alcance para de-
finir a nossa responsabilidade perante
nossos acusadores, porém nos permltln-
do o direito de defesa. Também não exi-
me quem nos acusa de ser alcançado pe-
los mesmos órgãos".

Dom Tomás Balduino. Bispo da Ci-
dade de Goiás Velho, definiu com essas
palavras a última posição assumida por
Dom Geraldo Sigaud. Arcebispo de Dia-
mantina. depois de conhecer a.s novas
declarações publicadas ontem. "Since-

ramente, acho tudo anormal. Sendo Dom
Sigaud um homem da Igreja, sabe que ps-
ta mesma Igreja possui normas Jurídicas
para corrigir falhas e não são estas que
ele está citando. Por outro lado, do pon-
to-de-vlsta de cidadão, temos também
as leis que podem ser aplicadas por nos-
sos acusadores. O comportamento de
Dom Geraldo Proença Sigaud revela uma
tremenda anomalia".

Dom Pedro
Sobre Dom Pedro Casaldáliga. Bispo

de São Félix e que somente deverá che-
gar a Goiânia depois do dia 5. Dom To-
más Balduino acha que ele não tem o co-
nheclmento de nada. "Dom Pedro ja teve
acusadores e adversários fortes, mas com
outro tipo de abordagem. Uma saraivada
tão desconexa dessa, lançada por Dom
Sipaud. não revela mais ra-zão ou ódio.
Revela uma falha profunda". Dom Pe-
dro Casaldáliga não possui rádio ou tele-
fone cm São Félix, Mato Grosso, e so-
mente lê Jornais quando algum piloto os
deixa para ele no campo de pouso. Des-
loca-se para Goiânia sempre de avião,

-oegando carorra-pois não tem ainda o sèü
próprio, como Dom Tomás Balduino e
Dom Juvenal Roriz, titulares das dloce-
ses da cidade de Goiás e Rubiataba.

Dom Tomás Balduino, em suas de-
claraçóes. deu a entender que as denún-
cias e acusações não merecem mais se-
rem tratadas como antes. "Já não estou
com o espirito armado para meJefender
de um caso sério, francamente, e esta é
uma posição sincera, pois a segunda car-
ga foi algo assim como uma ducha fria
na minha maneira de agir. No entanto
— volto a repetir — não impede, o que

digo. a quem de direito possa levar o
caso para frente e provar se há aigo er-
rado cm nossa pasição. Deve estar acon-
tecendo alguma coisa anormal, não é pos-
sivel", afirmou.

Cimi e CNBB
Como presidente do Conselho Indl-

genlsta .Missionário (Cimi), Dom Tomás
Balduino, afirmou ontem que aquele ór-
gáo, uma vez vinculado à Conferência
Nacional dos Bispos do Brás;!, não per-
dera sua autonomia. Pelo contrário, fi-
cara com mais forças para realizar um
melhor trabalho de penetração junto às
áreas missionárias, cem o apoio integra!
da Igreja.

Acrescentou, no entanto, que poderá
ocorrer um processo de burocratização do
Cimi em relação ás atividades que vinha
desenvolvendo, pois toda decisão final
deveiá estar de comum acordo com as
linhas mestras traçadas pela CNBB. No
próximo sábado, o Cimi csUrá reunido
em Goiânia, por dois dias, para discutir
sobre o seu futuro e perspectivas como
órgãos diretamente subordinado à CNBB.

Segundo Dom Tomás Balduino, des-
de a sua criação em 1972, o Cimi já ti-
nha pretensões de se tornar, de maneira
oficial, um organismo ligado à Cor.fe-
rência Nacional dos Bispos do Brasil.
Mas essa vinculaçáo — continuou — so
veio se formalizar anos depois, e en-
quanto isso, o Cimi sempre se compor-
tou como um órgão independente, po-rém de acordo com as Unhas mestras
da Igreja Católica.

Na opinião do presidente do Cimi,
ainda que todo organismo que passe a
ter ligações com terceiros esteja sujeito
a maiores concessões, "pois temos quedar para receber" — o Conselho não se-
ra esvaziado, mesmo porque sua vincula-
ção a CNBB não quer dizer que o Cimi
foi encampado.

"Acho 
que a decisão da Assembléia-

Gerai dos Bispos, realizada em Itaicl
(SP), foi positiva, e a p^mr_de_agoca__

-Q-Cteri-stÃu-ãeTárTnais "unia 
entidade sol-

ta e ab-andonada à sua própria sorte".
Frisou ainda que a forma legal a ser es-
colhida para a vinculaçáo do Conselho
à CNBB só ficará definida na reunião
que será realizada em Brasília, era no-
vembro próximo, por ocasião da mau-
guraçáo da nova sede da representativa
da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil.

"Até lá. teremos tempo suficiente pa-ra amadurecer as idéias e ao mesmo
tempo já terão passado por completo os
momentos de tensão", finalizou Dom
Tomás Baiduíno.

Leia editorial "Palavra Je Fé"



14 -

G
JORNAL DO BRASIL ["] Terça-feira, 1"/3/77 ? 1? Caderno

overno dá aumento de 30% a servidor
ç Brasilia — O Presidente riaRepública assinou ontem decre-
to reajustando em SOCó, a partirde hoje, os vencimentos, sala-
rloó, proventos c pensões do
pessoal civil da União, ativo e
inativo, dos membros da Magis-
tratura e do Tribunal de Contas
da União, do pessoal civil do-
cento e coadjuvante do magis-
tério do Exército e da Aoronáu-
tica, e dos pensionistas.

O Assessor de Imprensa ria
Presidência, Coronel José Maria
de Toledo Camargo, declarou,
ontem à noite, por uma cadeia

.de rádio e televisão, que essa c
a percentagem decidida paratodos, civis e militares, em to-
dos os níveis, postos e gradua-

.ções. Depois de lembrar que o¦Brasil convive com uma divida
; externa de 27 bilhões de dóla-
; res e uma Inflação de 46% no
• ano passado, disse que, "para
.r compensar o custo de vida, o
I aumento deveria ser de 46%",
: mas que "essa vantagem se tor-

naria íalsa, pois a realimenta-
: Ção da Inflação c a aceleração
. de seu ritmo cm muito poucotempo engoliriam tudo o quefosse concedido".

Exemplo
para os riscosI

§
,' "Pode 

parecer que é sacrl-
íiclo que só nós — servidores do
Governo — estamos sofrendo.

.- Parece que tudo recai sobre a
classe média. Mas o nivel de
nosso salário repercute sobre o
Brasil todo — sobre os preços
que nós mesmos pagamos", dis-
se o Coronel Camargo. E acres-
centou: "Esperamos 

que os
, mais ricos recebam o exemplo¦ que o Governo dá coní seus ser-

; vidores — civis e militares — e
saibam restringir seus lucros eatenuar seu padrão de vida, às
vezes tão exagerado para a fase
de economia que o Brasil está
vivendo."

O diretor do DASP, Coronel
Darci Siqueira, na. exposição
de motivos do decreto, diz queo projeto de aumento foi elabo-
rado de acordo com a orienta-
Ção do Presidente Geisel, quan-to às bases do reajustamemo;
a fim de "corrigir algumas si-
tuações ainda em desequilíbrio"
íoram fixados novos valores de
vencimento e de representação
mensal para os integrantes daJustiça Militar, do Trabalho, doDistrito Federal e Territórios edo Tribunal de Contas daUnião, cujos juizes se encon-
travam em condições salariais
inferiores a alguns cargosadministrativos das respectivas
Secretarias.

Condução própria
O decreto institui a "indeni-

. zação de transporte", para res-sarcir despesas com a utilização
pelo servidor, de condução pró-pria cm serviços externos. A fimde cor.igir um desequilíbrio emrelação a outras categorias comformação profissional semèlhan-te, foi feito um reajuste um pon-co maior para os professores de1." c 2° grau. Além disso, o de-

. creto prevê a fusão das catego-rias de Delegado de Policia Fe-deral e Inspetor de Policia Fe-deral, sob a denominação deDelegado de Polícia Federal emediante novas referencias devencimentos. A medida pretendedar aos Inspetores a caracteris-
tica e atribuições de autoridades
processantes, sem aumento de
despesa.

Palestra «Io
Cela Camargo na TV

"Estou aqui, em nome do
Governo, para expor aos brasi-
leiros certos aspectos de nossa
situação econômica e para trans-
mitir aos funcionárias públicoscivis, aos servidores militares e
às suas famílias as condições em
que se dará neste ano o aumen-
to de seus salários e vencimentos.

Todos sabem que o Brasil es-
tá vivendo dificuldades economi-
cas. As causas vem desde o au-
mento violento que sofreram os
preços do petróleo, em fins de
1973, pois, como todos também
sabem, temos anula que impor-
tar a quase totalidade do petró-
leo que consumimos.

Os grandes paises, de eco-
nomia forte e estabilizada, fo-
ram capazes de absorver esses
aumentos e acabaram transfe-
rindo para nos, paises em desen-
volvimento, a maior parte de
suas diliculdades^eja_J^xjuiclü-_--

-o pieço Uus artigos que lhes ven-
demos, seja criando barreiras c
condições desfavoráveis para
nossas exportações.

Seria desnecessário explicar
todas as minúcias do problema.
Vamos lembrar apenas que em
1976, embora tenha havido um
expressivo aumento de Produto
Interno Bruto 18,8%), ficou de-
monstrado que estamos convi-
vendo com dois grandes males:

A divida externa — que
chegou a 27 bilhões de dólares.

A inflação, que atingiu a
marca indesejável de 46%

Todos sabem o que é infla-
ção. Mais do que os economistas,
quem conhece a inflação é o se-
ahor. c principalmente a senho-
ra dona-dé-casa — quando per-
cebe que leva mais dinheiro e

traz menos coisas da quitanda,
da loja, do supermercado. Sc o
aumento do custo de vida náo é
combatido, multiplica-se sem
medida e sem controle. O Brasil
precisa baixar seu nivel de In-
fiação e está tomando medidas
corajosas e eficazes para isso.

A política do Governo, nes-
ses anos todos, lem sido a de
procurar aumentar o poderaquisitivo da classe média e dos
mais pobres, para reforçar o
mercado interno e aumentar seu
nivel de bem-estar. No ano pas-sado ainda, nós, os servidores fe-
derais civis e militares, recebe-
mos um aumento bem superior
ao acréscimo que então tinha
ocorrido no custo de vida.

Neste ano, para não com-
prometer a economia brasileira,
es.se procedimento não seria
possivel. Para compensar o custo
de vida, o aumento de nossos sa-
lários deveria ser de 46%. Entre-
tanto, essa vantagem se torna-
ria íalsa, pois a rcalimentaçào
da inflação e a aceleração de
seu ritmo cm muito pouco tem-
po engoliriam tudo que fosse
concedido. Por isso, o aumento
dos vencimentos não pode ser
maior que 30%. Essa decisão
combinada com outras medidas
de combate à inflação conduzi-
rão possivelmente a um aumen-
to real maior do que os ilusó-
rios 46%. Essa, pois — 30% —-
foi a percentagem decidida paratodas, civis c militares, em todos
os nivcLs, postos e graduações. O

. aumento começa a contar a par-tir de amanhã. 1.° de março.
Pode parecer que é sacrifi-

cio que só nós — servidores do
Governo — estamos sofrendo.
Parece que tudo recai sobre a
classe média, mas o nivel de
nosso salário repercute sobre o
Brasil todo — sobre os preços
que nós mesmos pagaremos.

Esperamos que os mais ricos
recebam o exemplo que o Go-
verno dá com seus servidores
civis c militares — c saibam res-
tringir seus lucros e atenuar seu
padrão de vida, ãs vezes tão
exagerado para a fase de econo-
mia que o Brasil esta vivendo.

Quanto aos mais pobres, a
grande faixa dos pequenos as-salariados, as famílias do saia-
rlo-minimo — será justo ou se-rá possível pedir-lhes mais ai-
gum sacrifício?

Pelo contrário, toda essa po-lítica de contenção e de econo-
mia tem em vista beneficiar cs-sa parcela mais pobre da uopu-
lação, brasileiras que lutam comtanta dificuldade e cuja reden-
ção é meta prioritária de Go-verno.

A melhoria dos pa-lrõcs so-
ciais de nosso povo depende de
certos programas que nSo iw-dem .ser cancelados nem dimi-
mudos: assim, o programa desaúde, principalmente no cam-
po do controle da csqulstoâsomo-
se e de outras cndemlas, que fa-fem sofrer nossa gente e dimi-nuem sua capacidade de traba-
lho;

de educação, pela muitl-
plicaçáo e aperfeiçoamento dasescolas, fornecimento de alimen-
tação c material escolar, e a
garantia de crédito aos univer-
sitários mais necessitados;

de novas indústrias, quecriam empregos e que trarão era
breve libertação de muitas lm-
portaçôes, que hoje fazemos com
todo sacrifício;

de agricultura, para oaumento da produtividade, paraa ampliação c a diversificação
de nossas safras, traduzidas em
mais alimentos e mais divisas;

de assistência social — ao
operariado! ao homem do cam-
po, aos velhos e inválidos;

das grandes obras gera-doras de energia, dos programasde melhoria da habitação, do sa-
neamento e dos transportes —
que garantem o arcabouço e a
solidez de nosso crescimento.

O sacrifício que a senhora
c que o senhor estão fazendo
vai permitir que não se bio-
queiem esses programas, que tra-
rão prosperidade para todo o
povo.

Náo é esse o verdadeiro es-
pinto do cristianismo, que nos
faz aceitar parcelas de sacrifi-
cio, em proveito da comunida-
de c cm particular daquebs quetem muito menos do que nós?

Posso assegurar que o Go-verno esta dando o máximo quepode. O valor mais adequado
para o aumento para que náo se
comprometessem o programa deinvestimentos e o combate à ;n-ilação seria de 25%, Tocfo o es-forço íoi feito para atingir os3U'r de aumento que hoje foram
decididos.

Dentro do mesmo espirito
de contenção de despesas, foi
decidido hoje o congelamento de
todas as gratificações de iiablne-te concedidas a funcionários.

Na casa da gente, muitas
vezes, uma fase de economia e
de aperto é véspera de coisas no-
vas e boas, da chegada de um
tempo melhor e mais folgado.
Vamos encarar assim também
este momento de combate a in-
ilação. Estejamos confiantes de
que essa fase de sacrifícios e
contenções será passageira e a
véspera de melhores dia*, queem breve hão de chegar.

A senhora c o senhor. O po-vo e o Governo. Nós todos. Esta-
mas convocados para enfrentar
este mutirão e vencer este desa-
fio. Com coragem e luta. Cem
desprendimento e sacrifício,
com esperança e fc, estamos
construindo um novo Brasil,

TABEIA i

ANEXO I
ARTIGO 1.**, PARÁGRAFO 1», E 2.» 00 DECRETO-LEI

ESCALAS OE RETRIBUIÇÃO

V.ncimtnlo
M.nsal CrJ

a) - CARGOS DE NATUREZA ESPECIAl:

Ministro de Estado 28 400
Consultor-Goral da República 28 600
Diretor-Geral do Departamento Adminiurativo do Ser-

viço Público ?e 600
Governador de Território Federal 23 400

Secretário de Governo de Terrilório Federal 15 730

b) - MAGISTRATURA

Ministro do Supremo Tribunal Federal 28 600
Ministro do Tribunal Federal de Recursos 26 000

JUSTIÇA MILITAR

Ministro do Superior Tribunal Militar 26 000
Auditor Corregedor 22 100

Auditor Militar de 2a. Entrancia 20 800
Auditor Militar de Ia. Entrancia 18 200

TABELA 2

Auditor Substituto de 2a. Entrancia 16 250
Auditor Substituto de Ia. Entrancia 14 300

JUSTIÇA DO TRABALHO

Ministro do Tribunal do Trabalho 26 OCO
Juiz de Tribunal Regional do Trabalho 22 100
Juiz-Presidcnte de Junta de Conciliação e Julgamento .. Io 500
Juiz-Prcsidcnte Substituto 14 300

JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Desembargador 22 100
Juiz de Direito 19 630
Juiz Substituto 17 550
Juiz Temporário 13 000

JUSTIÇA FEDERAL DE IA. ENTRANCIA

Juiz Federal 20 800
Juiz Federal Substituto 16 25»

c) - TRIBUNAL 0E CONTAS DA UNIÃO _

Ministro do Tribunal de Contai da União 26 000
Auditor 20 800

d) Ministério Público Junto à Justiça Comuni

Reprastntarjão Gratificação
Mensal da Atívid.dt

70°; -
70%

70% -
35% -
20% -

70% -
60% -

60%
45% -
35% -
35% -

25% —
25% -

60% -
35% -
35%
25% -

35% -
35% -
30% -
20% - n

35% -
25% -

60»
35c.

Procurador-Geral da República 28 600 70% —
Subprocurador-Gcral da República 26 000 60% —
Procurador da República de Ia. Categoria 17 306 20%
Procurador da República de 2a, Categoria 14 235 20%
Procurador da República de 3a. Categoria 12 285 20%

Junto * Jutliça Militar

Procurador-Geral da Justiça Militar 26 000 60% —
Subpiocurador-Geral 16 310 35% —
Procurador da Ia. Categoria II 235 20%
Procurador de 2a. Categoria 12 385 20",
Procurador de 3». Calcgona 9 880 20%
Advogado de Ofício de 2a. Categoria 8 905 20"»

Advogado de Olicio de Ia. Entrancia 8 190 20%

Junto à Justiça do Trabalho

Procurador-Geral da Justiça do Trabalho 26 000 60% —
Procurador do Trabalho d« Ia. Categoria 14 235 20%

Procurador do Trabalho de 2a. Categoria 12 285 20%
Piocurador Adjunto 9 680 20%

Junto a Justiça do Distrito Fadara) • doi Territórios

Procurador-Geral 22 100 35?; -
Subprocurador 15 600 30% —
Condor 14 235 20%
Promotor Público 13 COO 22%
Promotor Substitutivo 10 270 20%
Defensor Público 8 905 20",

Junto ao Tribunal dt Contai da União

Procurador-Geral 26 000 60% -
Procurador 14 235 20%

e) Tribunal Marítimo

Juir-Prcsidenle 17 550 40%
Juiz 17 550 20%

ANEXO II
(Art. 19, parágrafo 29, do Decreto-Lei)

Escala de retribuição dos cargos cm comissão, funções de GOnfttnça e fundões de direção o assistência inter-
mediarias, incluído» no Plano de Classificação de Cargos de que trata a Lei n9 5 645, de 10 de dezembro de
1970.

Grupoi Níveis Vencimento ou Representação
salário mensal mensal

A) — Direção e Assesjo.-amento Superiores DAS 6
DAS5
DAS-4
DA53
DAS2
DTS-I

26 000
23 400
22 100
18 850
16 9CO
14 300

60%
55%
50%
45%
35%
20%

B) — Direção • Assistência Intermediárias
Correlação com categorias

dt nível superior
DAI-3
D A1-2
DAM

Valor mensal do

gratificação
3 250
2 470
1 950

Correlação com categorias
dt nivel médio

DAI-3
DAI-2
DAM

1 950
1 690
1 300

ANEXO IV
(Art. 6.*, do § I.*», do Decrelo-tei)

"ANEXO IV"
(§ l.° do artigo 6.° do Decreto-lei n.° 1445, de 13 de fevereiro de 1977)

REFERÊNCIAS DE VENCIMENTO OU SALÁRIO DOS CARGOS EFETIVOS E EMPREGOS PERMANENTES INCLUÍDOS
NO PLANO DE CtASSIFICAÇÃO DE QUE TRATA A LEI N.° 5 645, DE 10 DE 0EZEMBRO DE 1970

Grupai Categorias funcionais I Códigos '

POÜCIA
(PF-500)

FEDERAL ai Delegado de Policia Federal PF-501

Perito Criminal | PF-502
Técnico de Censura | PF-503

c) Agente ds Policia Federal | PF-505

Escrivão de Polícia Federal I PF-504
Papiloscopista Policial | PF-506

Re fera'tetas de vencimento ou
saUrio por classt

CIASSE ESPECIAL
CIASSE C
CIASSE B
CIASSE A

CIASSE ESPECIAL
CLASSE C
CLASSE B
CLASSE A

CIASSE ESPECIAl
CIASSE C
CIASSE B
CLASSE A

CIASSE ESPECIAL
CIASSE B
CLASSE A

de 54 a 57
de 47 a 53
de 42 a 46
de 37 a 41

de 49 a 51
de 46 a 48
de 42 a 45
de 37 a 41

de 37 a 39
de 33 a 36
de 29 a 32
de 24 a 23

de 37 a 39
de 31 a 36
de 24 a 30

ativo e inativo
O Decreto

APRENDA
INGLÊS

Curso Oxford
255N72 72

Pi
SlfijtSJ
t -.. ...f-a-a-**»»^^

APRENDA
INGLÊS

.urso Oxford
255-72 72

um
5 §3p

O Presidente da República, no
uso da atribuição que lhe confere
o Artigo 55, Item III, da Consti-
tuiçáo

Decreta:
Artigo iv — Os atuais valores

de vencimento, salário, provento e
pensão do pessoal civil, ativo e ina-
tivo, dos membros da magistratura
e do Tribunal cie Contas da UniãD,
dò pessoal civil docente e coad.iu-
vante do Magistério do Exército e
da Aeronáutica e dos pensionistas,
decorrentes da aplicação do Decre-
to-Lei rí> 1445, de 13 de fevereiro
de 1!)76, são reajustados em 30*%
(trinta por cento), excetuados os
casos previstos nos Artigos 2 e 3
deste Decrcto-Lel.

Parágrafo 19 — Em decorrência
do disposto neste artigo, os venci-
mentos, salários ou gratificações
do pessoal em atividade, constan-
tos dos Anexos, I. II. III, V e VI do
Decreto-Lei n' 1445, de 1970. pas-sam a vigorar com os valores espe-
cificado.s nos Anexos I, II, III, V e
VI deste Decreto-Lei.

Parágrafo 2' — os atuais pro-ventos dos membros do Ministério
Público inativas, resultantes da
aplicação do disposto no Artigo 1"
caput, do Decreto-Lei n"? 1445, de
1976, são reajustados na conforml-
dack! no disposto do caput deste ar.
tigo, não se lhes aplicando os valo-
res c percentuais estabelecidos no
Anexo I, Letra D. deste Decreto-Lei.

Parágrafo 39 — Os valores
constantes do Anexo II deste De-
creto-Lei não se aplicam aos servi-
dores que se tenham aposentado
com as vantagsn de cargo em co-
missão, cujos proventos são rea-
justados na conformidade do dis-
posto no caput deste artigo.

Parágrafo 4° — Em relação aos
inativos amparados pelo Artigo 27,
e seus parágrafos, do Decreto-Lei
nv 1445, de 1976, o ^ajustamento
de que trata o caput deste artigo
incide sobre os valores de proventosvigentes a Ia de março de 1977.

Parágrafo 59 — Com referén-
cia aos demais inativos, o percen-tual estabelecido no caput desteartigo incide sobre o valor total do
provento vigente a 28 de fevereiro
de 1977, não se lhes aplicando os
valores cios anexos deste Decreto-
Lei.

Art. 2"? — Ficam reajustados,
nas valores e percentuais estabele-
cldos no Anexo I deste Decreto-
Lei, os vencimento.*' e as pe.-cen-tuais de representação mensal dos
cargos de : Auditor Corregedor;
Auditor Militar de 2a. Entrancia,
Auditor Militar de Ia. Entrancia,
Auditor Substituto de 2a. Entran-
cia e Auditor substituto de Ia. En-
trancia da Justiça .Multar; Juiz deTribunal Regional do Trabalho.
Juiz-prcsldentc de Junta cie Cone!-
liação e Julgamento e Julz-presl-
dente substituto de Junta de Con-
ciliaçáo e Julgamento, da Justiça
do Trabalho: Desembargador daJustiça do Distrito Federal e dosTerritórios; Auditor do Tribuna] deContas da União; Juiz do Tribunal
Marítimo e Procurador-Geral daJustiça do Distrito Federal e dosTerritórios.

Parágrafo 19 _ Os membros
das Tribunais, quando no exerci-
cio da presidência destes, e o pre-sidente do Tribuna! Superior Elei-tc.-ai, terão o valor da respectiva
representação mensa! acrescido dosseguintes percentuais: de 20'.i ivin-
te por cento), o presidente do Un-
premo Tribunal Federal: de I5*y.(quinze j)or cento), o presidente doTribunal Superior Eleitoral; de10% idez por cento), os prc.-lden-tes do Tribunal Federal de Recur-
sos, do Superior Tribunal Militar,
do Tribuna! Superior do Trabalho
e do Tribunal de Ju.stiça do Distri-
to Federal e dos Territórios.

Parágrafo 29 — Nos Tribunais
do Trabalho e nas Juntas de Con-ciliaçáo e Julgamento, a soma dovencimento de cargo em comissão
integrante do grupo direção e is-sessoramento superiores com a res-
pectiva representação mensal, doservidor designado para excrcé-lo
não poderá ultrapassar o valor devencimento, acrescido da represen-
tação mensal, fixado, respectiva-
mente, para os cargos de Jul3 deTribunal Regional do Trabalho ede Juiz-presidente substitutivo deJunta de Conciliação e Julgamento.

Art. 39 _ os valores de venci-mento ou salários dos cargos ouempregos integrantes da cattgonude professor de ensino de 19 e 29
graus, do Grupo Magistério, classi-ficados nos niveis 2 e 3, ficam rea-
justados nos valores fixados, paraos momos niveis, no Anexo VI de*-te Decreto-Lei.

Art. 4." — As retribuições duaservidores de que trata o Artigo 2 o
ao Decreto-Lei n.9 1313, de 28 defevereiro de 1974, são reajustadasde acordo com Artigo 1.°, caput,
deste Decreto-Lei,

cia do disposto neste artigo, os ser-
vidores pertencentes às menciona-
das categorias funcionais náo terão
alterada a respectiva colocação nas
referências de vencimento em quese encontrem na data da vigência
deste Decreto-Lcl.

Art. 7.° — No interesse da ad-
ministração e observados os limites
da lotação fixada para as classes
das categorias funcionais integran-
les do novo Plano de Classificação
de Cargos, o regulamento da pro-

Art. 5.° — Os cargos de adjun-to de Procurador, do Tribunal de
Contas da União, passam a denoml-
nar-se Procurador, na forma do
Anexo I deste Decreto-Lei.

Art. 6.° — Ficam fundidas, sob
a denominação de Delegado de Po-
heia Federai, as categorias funcio-
nais de Inspetor de Policia Federal
e Deiegado de Poncia Federal, in-
tegraiues do quadro permanente do
Departamento de Policia Federal.

Parágrafo 1.° — A nova cate-
goria funcional de Delegado de Po-
licia Federal passa a ter as refe-
rér.cías de vencimento específica-
das no Anexo IV deste Decreto-Lei,
que altera, nessa parte o Anexo IV
do Decreto-Lei n.° 1445, de 1976.

Parágrafo 2.° — Em deco.-rèn-

gressão funcional, a que se referem
o Artigo 6.° da Lei n." 5 645. de 10de dezembro de 1970, e o Artigo 7°do Decreto-Lei n.° 1445, de 1976.indicará as hipóteses e condiçõesem quc poderá ocorrer a movimen-
tação, de unia para outra classe,de cargos ou empregos com os res-
pectlvos ocupantes.

Art 8.° — o ingresso r.a cate-
goria funcional de médico veteri-nario far-se-á, obrigatoriamente,
no regime de 8 (oltoi horas diáriasde trabalho, na forma c condições
estabelecidas no parágrafo 1.9 doArtigo 14 do Decreto-Lei n.° 1 445
de 1976.

Artigo 99 — o servidor sujeito
a jornada de trabalho Inferior a8 (oito) horas, quando investido cmfunção Integrante do grupo-dire-
çáo e assistência Intermediárias,
fará jus à correspondente gratifi-cação no valor estabelecido no Ane-
xo II deste Decrcto-Lel, vinculado
à respectiva jornada e complemen-
tado com a importância propor-cional ao número de horas exce-
dentes.

Art. 109 _ pica Incluída, no
Anexo II do Decreto-Lei n9 1 34],
de 1974, a Indenização de trans-
porte, com a definição e beneficia-
rios indicados no Anexo VII deste
Decreto-Lei, devendo as respcctl-
vas bases de concessão ser estabe-
lecidas em regulamento.

Art. ll—o concurso para In-
gresso nas categoria sfuncíonals In-
tegrantes do grupo-tributação, ar-
recadação c fiscalização realizar-
se-á em duas etapas, compreenden-
do a primeira exames de formação
e conhecimentos e a segunda pro-
grama de treinamento, na forma a
ser estabelecida em regulamento.

Parágrafo 19 _ o candidato
habilitado na primeira etapa de
concurso perceberá, durante o pro-
grama de treinamento, 80*~„ íolten-
ta por cento) do vencimento fixa-
do para a primeira reíerència da
classe inicial da correspondente ca-
tegorla funcional, não fazendo jus,durante cs.se período à gratificaçãode produtividade ou à de atividade.

Parágrafo 29 —. o candidato
que for selecionado para o progra-ma de treinamento, se ocupante,
em caráter efetivo, de cargo ou em-
prego em órgão da administração
federal direta ou autarquia, ficará
dele afastado com perda do venci-
mento, salário e vantagens, ressal-
vado o salário-familia, contlnuan-
do filiado á mesma instituição dt
previdência, sem alteração da bas»
de contribuição.

Parágrafo 39 _. o candidata»
que, peio resultado do programa dt' treinamento, não lograr ingresso nacorrespondente oategorla funcional
será reconduzido ao cargo ou em-
prego que se tenha afastado, con-siderando-se de efetivo exercicio o
período de afastamento.

Art, 129 __ Nã0 serão reajusta-
dos cm decorrência deste Decreto-
Lei:

— Os valores de vencimento tde gratificação de função, corres-
pondentes aos cargos em comissão
e às tunções gratificadas previstasno sistema de Classificação de Car-
gos instituído pela Lei n? 3 780, de
12 de julho de 1960, porventuraexistentes;

II — As gratificações, vanta-
gens e indenizações mencionadas
nos paragraios 39 e 49 do Artigo 39 eno paragralo 19 do Artigo 69 do
Decreto-Lei i.v* 1 341, de 1974, queainda estejam sendo pagas a ser-vidores mão incluídos no novo Plano
de Ciassilicação de Cargos.

Art. 139 — As diferenças indi-vlduais de vencunento. saláno ou
vantagem, porventura, percebidas
por servidores incluídos no novo
Plano de Classificação de Cargos,
são absorvidas pelo reajustamen-
to concedido por este Decreto-Lei,
na mesma base percentual.

Art. 149 _ o salàno-familla
passa a ser pago na importância
de Cr$ 60 (sessenta cruzeiros), pordependente.

Art. 159 _ Nos cálculos decor-
rentes da aplicação deste Decreto-
Lei. serão desprezadas as frações
de cruzeiro, inclusive cm relação
aos descontos que incidirem sobre
o vencimento ou salário.

Art. 169 _ continua cm vigor
o disposto no parágrafo 19 do Ar-
tigo 69 da Lei h? 6 036 ,de 19 de
maio de 1974.

.Art. 179 — o reajustamento de
vencimentos, salários, gratificações,
proventos e pensões, concedido poreste Decreto-Lei, vigora a partir de
19 de março de 1977.

Art. 189 — o órgão central do
Sistema de Pessoal Civil da Admi-
nistração Federal — Slpec — ela-
borará as tabelas de retribuição
decorrentes da aplicação deste De-
creto-Lei e firmará a orientação
normativa que se fizer necessária
à sua execução.

Art. 199 — A despesa decorren-
te da aplicação deste Decreto-Lei
será atendida à conta das dotações
contantes do Orçamento da União.

Art. 209 — Este Decreto-Lei en-
tra em vigor na data de sua publi-cação, revogadas as disposições em
contrário.
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ANEXO III

(Artigo 1.°, § '•". do Dccrcio-lei

CSCAIA DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, E RESPECTIVAS REFERENCIAS DOS CARGOS EFETIVOS E EMPREGOS
PERMANENTES INCIUÍDOS NO PIANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS OE QUE TRATA A

LEI N.° 5 645, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1970

valor mamai
•Ia vancimanl»

•u lalário
Referência»

valor memel
dt vencimento

ou salino
Referenciai

valor momal
cfo vencimento

ou salário
Referenciei

valor mtnsal
do vtncimtnto

ou latino

Cr$

17 306
16 431
15 697
14 951

14 238
13 561
12 914

12 299
11 714
11 156
10 624
10 117
9 635
9 178

I 739

57

S6
55
54
53
52

51

50
49

48
47

46
45
44

43

Cr$

8 232
7 927
7 549
7 190

6 847
6 523
6 211
5 916
5 635
5 366
5 111
4 868
4 634
4 413

42

41
40

39
38

37
36
35

34
33
32
31
30

29

CrS

4 202
4 001
3 811
3 629
3 456

3 291
3 135
2 986

2 843

2 707
2 580
2 458

2 341
2 230

28
27
26

25
24
23

22
21
20
19
18

17
16

15

Crí

2 124
2 022
1, 926

í 834
1 748
1 665
1 584
1 508
1 437

1 368
1 303
1 24 2
I 184
I 128

14
13
12
11
IO
9
8
7
6
5
4
3
2
1

ANEXO V

(Art. 1.°, parágrafo 1.9 do Decreto-lai

Grupo: Diplomacia — Código: D-300

ANEXO VI

(Ari. l.o. Parágrafo !.*», > 3." do Decteto-UI

Grupo: Magistério — Código: M-400

Carreira de Diplomata

Danomina*jão da dati»

Código: D-301

Ministro da
Ministro dt
Conselheiro
).? Secretário
J.e Secretário
3." Secretário

la. Claist
2a. Clisit

Vencimento meniel
C$

17 420
13 000
10 660

8 840
7 280
6 240

Representação
mamai

30%
30%
30%
25%
20%
20%

Nlval

6
5
4
3
2
1

Regime da Irabalho

20 horas irmanai»
20 hora» aemanaii
20 horas semanais
20 horai semana!)
20 horas semanais
20 horas semanais

Denominação do emprego

Auxiliar de ensino

Regime da trabalho

40 horas

Vencimento mensal — Cri

7 800
6 8«0
5 980
5 590
3 900
2 275

Salário mtnial
Crt

10 40O

Exposição de motivos do DASP
Excelentíssimo Senhor

Presidente da República
Tenho a honra dc subme-

ter à elevada consideração
de Vossa Excelência o ane-
xo projeto de dccrcto-lcl,
dispondo sobre o reajusta-
mento dos vencimentos, sa-
láríos, gratificações, proven-
tos e pensões do pessoal ci-
vil, ativo e Inativo, do Poder
Executivo, dos membros da
Magistratura e do Tribunal
de Contas da União, bem
assim dos pensionistas, re-
sultantes da aplicação do
Decreto-Lei n° 1445, de 13
de fevereiro de 1976.

2) O projeto foi elaborado
dc acordo com a orientação
de Vossa Excelência quanto
às bases do reajustamenlo,
resultando na concessão de
percentual, genericamente
uniforme, aos servidores ci-
vis, aos Inativos e pensionis-
tas, embora, em resguardo
ao principio da hlerarqul-
zação salarial que vem
orientando a nova politica
de pessoal do Governo, se
promova, também, a cor-
Teção de alguriías situações
que ainda se evidenciaram
cm desequilíbrio, no contex-
to geral da sistemática de
retribuição vigente.

3) Dentro desse objetivo,
que, aliás, vem ao encontro
de proposições formuladas
por vijrios Tribunais, são fl-
xados, no Artigo 2<? do pro-
jeto, novos valores de venci-
mento e de representação
mensal para cargos Inte-
grantes da Justiça Militar,
da Justiça do Trabalho, da
Justiça do Distrito Federal
ft dos Territórios e do Tri-
bunal de Contas da União,
os quais se encontravam,
realmente, em condições sa-
lariais inferiores, não só rc-
letivamente à Justiça de la.
Instância, como também,
em comparação com alguns
cargos administrativos das
respectivas secretarias,
compreendidos no grupo-di-
reção e assessoramento su-
periores.

4) Razões semelhantes
justificaram a concessão de
rcajustr mento, pouco
maior, aos titulares de car-
gos e empregos integrantes
da categoria funcional de
professor de ensino de Io e
2o graus, do Gnipo Magisté-
rio. mediante fixação, no
Artigo 3o do projeto, de no-
vas valores de vencimento
ou salário, com o que se an-
tecipa, atualizando-a, pro-
posição com idêntico objeti-
vo anteriormente submeti-
da, por este departamento,
à elevada consideração de
Vossa Excelência.

5) Com efeito, ao cogl-
tar-se da implantação da-

q u c 1 a categoria funcional
nos diversos órgãos vincula-
dos ao Ministério da Edu-
cação e Cultura, foi possível
verificar que, na maioria
dos casos, os valores dc ven-
cimento ou salário fixados
pelo Decreto-Lei n° 1 445, de
1976, ainda que associados
ao sistema de incentivos
funcionais aplicável à espé-
cie, não permitiam que se
atingisse o desejado equili-
brio com a retribuição de
outros cargos e empregos
de igual nivel de formação
profissional, grau dc com-
plexldade e responsabili-
dade, tanto mais que a qua-
se totalidade daqueles in-
centivos veio demonstrar-
se, na prática, inadequada
à realidade, uma vez quesão mais apropriados à ca-
tegoria dc professor de cn-
sino superior. Dai a necessi-
dade dc reformularem-se os
valores básicos de venci-
mento ou salário fixados
para os níveis 2 e 3 daquela
categoria, correspondentes
ao regime de 20 horas se-
manais.

61 No artigo 4, estabele-
ce-sc, de forma expressa, a
incidência do percentual ge-ral de aumento sobre a rc-
tribulção de servidores, que,na ocasião cm que se desen-
cadeou a implantação do
principio constitucional da
paridade na área do Poder
Executivo, percebiam sala-
rios superiores nos fixados
para os cargos d c atri-
buições iguais ou asseme-
ihadas, os quais, por essa
razão mesma, vinham sen-
do, sistematicamente, con-
templados com reajusta-
mentos em bases inferiores
aos concedidos no funciona-
ILsmo em geral, para que
não se agravasse a dis-
torção.

7i Ocorre que, após a tm-
pi. -tação do novo Plano de
Classificação de Cargos, es-
sa prática não mais se jus-
tifíca. Por isso que os pou-
cos servidores remanesceu-
tes, naquela situação, perce-
bem, atualmente, salários
cujos valores já não discre-
p ara, estando m esmo
aquém dos padrões contidos
na sistemática de rctrl-
buição em vigor.

8i Prevê, ainda, o projeto,
em seu artigo 6"? a fusão
das categorias funcionais
de Delegado de Policia e
deral, ditada pela necessi-
sob a denominação de Dele-
gado de Policia Federal e
mediante especificação de
novas referências de venci-
mento. Trata-se dc propôs-
ta originaria do próprio De-
partamento dc Policia Pe-
deral, ditada pela fecessi-
dade premente dc atribui-
rem-sc, de direito, aos
atuais inspetores dc Policia
Federal a característica e

atribuições de autoridades
processantes, como já ocor-
re de fato, cabendo obser-
var que a medida nâo acar-
retará aumento de despesa,
uma vez que náo importará
cm mudança automática do
servidor da referência de
vencimento em que atual-
mente se encontra.

91 Calçado cm um dos
princípios básicos que nor-
telam o novo plano de Cias-
slíicação dc Cargos, qual
seja o da flexibilidade, o
Artigo 7o do projeto fornece
o necessário apoio legal pa-
ra que o Poder Executivo
possa promover a movimen-
tação dc cargos, com os res-
pectivos ocupantes, de uma
para outra classe das cate-
gorias funcionais, nos casos
em que assim o exijam a dl-
namica, de quo se deve re-
vestir o instituto da pro-
gressão funcional dos servi-
dores, e a necessidade da
manutenção da força de
trabalho de cada classe,
traduzida nos quantitativos
da lotação fixada.

10) Acatando proposição
do Ministério da Agricultu-
ra, que se vem ressentindo
da necessária unidade de
trabalho na consecução de
programas e planos primor-
d 1 a l s , em conseqüência,
principalmente, da falta de
uniformidade nas jornadas
de trabalho a que estão su-
jeitos os médicos veteriná-
r.os — 4 ou 6 horas — o Ar-
tlgo 81? do projeto manda
aplicar aos referidos servi-
dores esquema já estabele-
cido para cs médicos do
trabalho e de saúde pública,
qual seja o de obrigatório
cumprimento dc oito horas
diárias de trabalho, sob a
forma dc dob contratos in-
dividuais.

..11) Por outro lado, esta-
belece o projeto, em seu Ar-
tigo 9^, critério especial de
cálculo da gratificação jxir
encargo de direção e assis-
tência intermediárias, para
os servidores que, sujeitos
á jornada de trabalho infe-
rior a oito horas, forem In-
vestidos em funções por es-
sa forma retribuídas. Com
a Inclusão do dispositivo,
corrlgc-se situação, atual-
mente existente, de funcio-
nários que, sujeitos à pres-
tação de quatro horas diá-
rms de trabalho, e, portan-
to, sem direito à gratifi-
cação de atividade, náo tem
a menor compensação pelo
exercício de função do Gru-
po-Dlreção e Assistência In-
termediárias, na qual estão
sujeitos à jornada de oito
horas, o que os coloca em
condições de inferioridade
salarial em relação aos in-
tégrantes das demais cate-
gorias de nivel superior.

12) Como medida recla-
mada pela nova política de
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transporte oficial em que se
acha empenhado o Gover-
no com vistas à miniml-
zação de custos e á agili-
zação dc serviços, institui o
projeto cm seu Artigo 10 a
indenização de transporte,
que, com características ti-
picam ente dc ressarcimento
de despesas, visa a incre-
montar a utilização polo
servidor cio condução pró-
pria, quando, por força das
atribuições inerentes ao
respectivo cargo ou empre-
go, seja obrigado, .sistemati-
camento, a executar servi-
ços externos na área de Ju-
risdição do urgão a que ]>cr-
tenec. As bases de con-
cessão o os destinatárias da
referida indenização soráo
indicados cm regulamento.

13» Por proposta do Ml-
nlstérlo da Fazenda, que es-
te departamento entendeu
conveniente estender a to-
das as categorias funcionais
do grupo-tributação, ar-
re cad ação ,e fiscaliza-
ção, consubstancia-se, no
Artigo 11 do projeto, orien-
tação já adotada para
o grupo-planej amento, no
sentido do que o ingresso
nas referidas categorias se
processe cm virtude de ha-
bilitaçáo em concurso públi-
co compreendendo duas
etapas distintas: a primei-
ra. referente ú aferição de
conhecimentos c a segunda,
represe itada por programa
de treinamento.

14» Trata-se de medida
que considera sob o angulo
da formação de recursos
humanos em função d a
area a que se destinam, se
reveste de inegável interes-
se para a administração,
tanto mais se justificando
quanto maior for o nivel de
especialização exigido. Por
isso que propicia ao candi-
dato habilitado na prova dc
conhecimentos adquirir, em
regime de treinamento cm
serviço, isto é, num verda-
deíro estágio probatório, e
mediante retribuição par-
ciai o grau de qualificação
desejado, resguardando-se,
inclusive, a situação daque-
le que, jà sendo servidor
público não lograr habill-
tação.

15) Quanto aos demais
dispositivos, o projeto se-
guiu, em linhas, gerais, as
mesmas diretrizes observa-
das pelos diplomas que con-
cederam reajustamento de
vencimentos e salários nos
exercícios anteriores, o que,
no entender deste departa-
mento, dispensa maiores
considerações a respeito das
normas que encerram.

Aproveito a oportunidade
para renovar a Vossa Exce-
léncia meus protestos de
consideração e elevado
apreço.

Darcy Duarte dc Siqueira
— Diretor-Gerai.

APRENDA
INGLÊS

Corso Oxford
255-7272

Calor tle ontem foi de 40.4
graus e chuva pode acabar
hoje com estiagem do Kio

O Departamento Nacional de Meteorologia in-
R.f.rinci.i formou que a estiagem que vem afetando a cidade

há 29 dias — a maior registrada no mês de feve-
 reiro, desde 1917 — deverá terminar nas próximas24 horas, porque uma frente fria, cie atividade mo-

derada, está na altura de Pelotas, no Rio Grande do
Sul, e se desloca rapidamente em direção ao Rio,
onde, ontem, os termômetros registraram, em Rea-
lengo, o dia mais quente do ano: 40.4 graus.A Cedae, preocupada com a estiagem que re-
duzlu em 22', a vazão cios mananciais cie Sáo Pedro,
Rio D'Ouro, Tinguá, Mantiqueira e Xerém — prin-cipais responsáveis pelo abastecimento cia Baixada
Fluminense — reforçou o fornecimento àquela re-
gião, através da subadutora Jacques-Acari, com
mais 670 litros/segundo de água do Sistema Guan-
du, que, juntamente com as Adutoras dc Lajes, não
foi prejudicado com a falta de chuvas.

tura. Isso barrou a penetra-
ção de qualquer frente fria
no Rio, Espirito Santo, Pa-
raná, Santa Catarina e par-
te dc Minas Gerais, pois o\'M
ficaram restritas ao Estado
do Rio Grande do Sul.

Segundo o Sr José de He-
raclldcs Vieira Teixeira, en-
carregado do Centro de
Análises c Previsão do De-
partamento Nacional de
Meteorologia, a circulação
dos ventos está mudando
para o quadrante Norte e.
quando atingir o Nordeste,
deverá fazer chover. Isso
deve acontecer dentro dc 24
horas ou, no máximo, cm
48 horas.

A frente fria localizada cm
Pelotas será empurrada |»r
um anticlclone íxilar iloca-
lizado no Chile, a 43 graus
ao Sul c 76 graus a Oeste»
e deverá chegar ao Rio
com 60'.;* dc probabilidades
de fazer chover. E,.sa frente
fria ja andou cerca dc 1 mil
quilômetros nas últimas 24
horas o se colocará no lu •
gar onde está estacionado,
há 29 dias, o anticlclone
responsável pela estiagem.

O anticlclone, segundo
explica o Sr José de Hera-
elides, é um centro de altas
pressões, que roda n0 sen-
tido contrário ao dos pon-teiros de Um relógio, no
caso do hemisfério Sul. Ele
íol o responsável pela es-
tlagcm no més de fevereiro,
cuja media normal de chu-
vas é de 137 milímetros, c
que foi a éiwca — durante
a enchente de 1987, quando
choveu durante 14 dias —
que registrou o recorde bra-
slleiro: 432 milímetros.

Sobre as possibilidades de
um temporal, afirmou que
são remotas, embora não
afaste a possibilidade. Ex-
plieou que. para chover in-
tensamente, a frente fria
terá de vir pela costa, rc-
tirando umidade do mar e
avolumando a quantidade
de nuvens. Se vier multo
continental, que é o mais
provável, a precipitação c
menor. O Sr José Hcracli-
des informou também queas chuvas que poderão cair
nas próximas horas não de-
verão atingir todo o Estado.

SISTEMAS

A Região Metropolitana
do Rio de Janeiro é abaste-
cida pelos Sistemas do
Guandu e de Lajes, além
de outros cinco menores:
São Pedro, Rio DOuro, Tin-
guá, Mantiqueira e Xcrém.
Esses mananciais pequenos
foram os mais prejudicados
com a estiagem, pois tive-
ram reduzida a sua vazão,
de 3 mil 711 litros/segundo
para 2 mil 950 lltros/segun-
do.

Segundo a Ccdae, essa re-
duçáo não cega a prejudi-
car, contudo, o forneclmen-
to da região, mas preocupa,
pois a Baixada Fluminense
recebe do Guandu, normal-
mente, apenas 350 litros/se-
gundo,

JARDINS

A estiagem, que obrigou o
Corpo dc Bombeiros a sair
60 vezes para combater In-
cêndlos cm morros, começa
a preocupar também o díre-
tor da Diretoria de Parques
e Jardins, Sr Gildo Borges,
que ontem deu ordem paraserem utilizados 15 cami-
nhões-pipa para molhar os
jardins ressequidos da ci-
dade, principalmente arvo-
res novas e plantas orna-
montais.

Quanto aos 6 milhões dc
metros quadrados de gra-ma existentes na cidade, da
espécie paspalum notaluni,
que é brasileira e de gran-de capacidade de recupera-
ção, não existem condições
para regá-los. Caso venham
a morrer por causa da for-
te estiagem, a Diretoria do
Parques c Jardins pagarade Cr$ 18.00 a Cr$ 20.00 pormetro quadrado, para re-
planta-los.

ANTICICLONE

O Departamento Nado-
nal dc Meteorologia explicou
cjue a falta de chuvas no
Rio foi provocada por um
anticlclone — uma espécie
de cilindro formado pelosventos — que atua do solo
a até 12 mil metros de ai-

Cerne vai investir este ano
mais de CrS 191 milhões
somente no Estado do Rio

O Ministério cia Previdência vai investir esteano no Estado do Rio cie Janeiro, através da Cen-trai dc Medicamentos (Cerne), CrS 191 milhões 35mil 243, que representam cerca de um terço cia pio-gramação prevista para todo o Pais.
A informação foi dada ontem pelo presidentedo Cerne, Almirante Gerson Sá Pinto Coutinho, du-rante a cerimônia de assinatura de convênio com aSecretaria Estadual de Saúde. Estavam presentes oMinistro Nascimento Silva, o Governador Faria Li-ma e o Secretário dc Saúde, Woodrow PimentelPantoja.

[íT«utTyTl

MB
wÈmèémmM *

O CONVÊNIO

O convênio, que objetiva
ampliar as atividades de
prestação d e assistência
farmacêutica no Estado, du-
rante este ano, prevê o for-
necimento pela Cerne, à Se-
cretaria Estadual dc Saúde,
de medicamentos de sua 11-
nha de produção |300 fár-
maços, cm 5 4 0 apresen-
tações», no valor de Cr$lO
milhões 248 mil 500. Esses
medicamentos destinam-se
ao atendimento prioritário
de menores de cinco anos,
gestantes, autorizes e da po-
pulaçáo de baixo poder
aquisitivo.

O fornecimento dos pro-
dutos da Cerne será a preço
de custo e obedecerá a
quantidades e cronogramas
estabelecidos de c o m u m
acordo pelo'Estado e o Mi-
nistério da Previdência. A
Secretaria de Saúde recebe-
rá ainda produtos da Rc-
lação dc Medicamentos Ba-
sic-as e terá o assessoramen-
to da Cerne na ampliação
de seu programa de assis-
tèncla farmacêutica.

Segundo o Almirante
Gerson Sá Pinto Coutinho,
a linha de }>rodutos da Ce-
me "satisfaz plenamente a
qualquer ramo da Mediei-
na". Sobre os recursos des-
tinados à Secretaria d e
Saúde, mais de Cr$10 bl-
lhões, disse que um justo
valor real dos medicamen-
tos pode ser obtido "multi-
p!icando-se essa quantia
por quatro'.

Após Informar ao Gover-
nador Faria Lima que os cs-
toques à diposlção da Secre-
taria de Saúde, dc medica-
mer ns e vacinas, cm 31 dc
dezembro último, atingem
CrS 3 milhões 413 nill 949,
o presidente da Cerne. Al-
mirante Gerson Sá Pinto
Coutinho, disse que neste
ano os Investimentos da
Previdência Social "atin-
girão a CrS 191 milhões 35
mil 243. quase um terço do
programa de medicamentos
da Cemo para todo o pais".

A programação, para o
Estado do Rio de Janeiro,
está assim distribuída: Se-
cretaria de Saúde — Crs 10
milhões 284 mil 500; INPS

Cr$ 73 milhões 87 mlii
Funrural — Cr$ 1 milhão
607 mil 364: Legião Brasi-
loira de Assistência iLBAi

CrS 612 mil 417: e labo-
ratados oficiais iExército.
Aeronáutica, Marinha. Ins-
tituto Vital Brasil e Man-
guínhosi — Cr$ 102 milhões
29 mil 962.

HOSPITAIS
O Governador Faria Li-

ma. depois dc ouvir do Mi-
nistro Nascimento e Silva
que "a Previdência Social
está atenta aos problemas
de saúde do Estado do Rio
de Janeiro, tanto que. da
fusào para cá. ja foram as-
sinados convênios com o
INPS e o de agora com a
Cerne", disse que "desde 15
de março de 1975. acompa-
nha dc perto o problema
hospitalar do Estado".

MAPAS DO TEMPO

N Br ^^'' sT Eu 9

Irammilide pelo .»t.llt. meteorol&qlro NOOA-4 • recebidatntr« 9h«m • 1|M0m ai duui clttat indicam formação d*a
tiuvani qu* podam orovocir thuvit • it pert ít etcuia* tem-
Po bom. A deformado do mapa do Bratil á cauiada pala• ifericidada da Taira o pala alliluda am oua foi (ornada aFotografia (I 444 Iml. A ttlatão rocaplora partanla ao Imli-luto da Ptiquim Eipaclali, órgão do Conialho National do
Çaianvolvimanlo Ciantlfico o Tacnológlto (CNPq), «inculaao» Setrelarle da Planejamento da Praiidànaia da Kaoública.

NO RIO

IOM
Tempo bodi, com nebu o-

¦ idade, mjísb^zjndo-ie no
entardecer, com Danodc, c
T*ovo*d*is. Mí*. 40,-1 ÍRcélín-
qo*. Min. 21.5 *A.lo da B;i
V*lt! .

SOL

Naicer 5b*9m
Ocato 18Mlm

LUA

CRESC.

TEMPERATURA
E O TEMPO

NOS ESTADOS
Amjiotm Iniíéveí com

qancadai e»pflf js-, perfodot
de mtlhofia. Temperatura cj-
lavei. Mii. 31.8 t min. 23.0.
goai a Sorgip» - Ocasional.
mente nublado no íiionl t>e-
li niadfuqadi com pancadai
focai) e nublado «o interior
wicllo anda a pancadai.
'¦•niperatura esravei. Mi*.
31.6 e min. 22.5.

Bahia - Nublado no lilo-
ral com instabilidade pe[amadfunada * bon\ com nçbu-
lojídade m. demais regioet !
ic n initabll.díd» :<xal á tar.
dr. Temo«'j:uf* fiável Max,
29.2 t min. 23.°.

Maio Grosso - Instável no
5ul com chu.íi * fovoadas
cioí'iai, díTiais regióe» nu-
b.ído comnsiabiiidid» locai

à ta-de. Temocra^ura em ef«-
vação ao Norta e <m derfí.
no ao Sol. Mi
2:2

Br a tf Ita Bom com nebu-
(Ordide, aumentando duran-
te c pflfiado. Temneratui-a em
«Itvatão. Mi«. 29.2 . mín.
23 "J.

Minas Garafi - Bem com
ntbjoi.diclü. inilabilicíad» á
tj'tie no T-íanoulo. Sul de
M*nai t 20na da Mala. Trm-
ottàttítê em altvaçlo. Má*
29.6 e min. 18.0,

Sao Paulo - Bom çcvn ne.
bw os dade. passando a injti.
ve! çom chuvas e trovoadas.
T«moar ature estive1 a prin-
cip c. decíinando aoói. h\»,
32.0 e min. 20.2.

Santa Catarina - Initávtl
com chuvas e pcssíve.i fc-
«oadai. Temperatur* rm de-
clinio. Ma». 30.8 * min. 23 6

Rio Grjnd* do Sul —¦ ini>
tável. ainda suieito a chuvas,
melhorando a pari;,- do Sul e
leva do [liado. M.i<. 33.1 *

c
4 da r *

A CHUVA
Chuvi (em mm| reco h'de

no peito cio DenaMímento Na-ron ai de Mateoroíogta do
Aícrfo do Rimengo. Ctdid»
do Rio de Janeiro-
Ullimss 24 horas 0.0
Acumulada este m4s 0,0
Normal mensal 137,0
Acumulida es't tro 75_Q
Normal anua! 1 075,3

74.2 e min.

OS VENTOS

<fc

22.5.

Oe No.-le
dando par4
a moderados.

a Noroeste, ren*
Sudoeste, fracas

O MAR
MARU

Rio-Nitwói — Preamar;
0h30m/l,lm o I lh57m/l,ln>.
Baixa^nar: ohSIm C.4m • ]9h
OSm/0.2nK Cabo Fria — Prea-
rrnr: 0n3Crcvl,0m e I2h0*9rn/
0,9m. Batia-mari Òh35m/0,5m

e : I8h29m70,2m. Angra doa
Rtii - Pregmar: 6h4lm/0,4m
* l8M3m/0,Sm. Baixé-mari
HhS8in*0.»m.

TEMPERATURA!
Oínirc oa baia .... 20»
Fora di b«rr« 199

TEMPO NO MUNDO
leinoerafjrai mtximai de ontem a preioa.-a hoie, nai ndjdei le^u.ntei.. Air.iterdi

nai 15. bom - Be.rutr 17, bom - Berlim 121. bom - Bru»e!ai 5, bem - Buenoi Aire
ChiMoo -1, nublado - Genebra 5. bom
2i. bom - l !boa 16. nubi-Jda - lomiret
Angci;, 2*1. bem _ Madri U. bom - Mé*-- nVxmi 25, nublado - Montreal 1. nublado- Nova_ lorout 12 bom - Par ii 5, bo*bom - San F-aitiKo
lóouio 15, bom.

isão do re • ro
4, bom — Ate-

bom — Bogorí
30, chuvcao —

- Jobanneibutg
7. bom — toa
<o 23. rub:ado

Moieou 1,
Roma 13,

Í8. nublado — Te avlv 19, nub'ado

STM manda soltar acusados
de subversão que esperarão
julgamento em liberdade

Brasília — O Superior Tribunal Militar resolveuontem, por 6 votos a õ, mandar soltar Antônio Car-cioso cie Meio e Nelson Pedro Zambon, acusados dereorganizar o Partido Comunista Brasileiro em San-ta Catarina c no Paraná. Entendeu o STM que um
réu pode aguardar por tempo indeterminado o jul-gamento de um processo.

Concluíram os Ministros que quando o acusadotem residência fixa, conhecida do Juiz de lastra-
ção Criminal, não há necessidade de prisão preven-tiva. O Ministro Lima Torres, entretanto, opinou
pela manutenção da prisão. Foi o relator e susten-tou que o tempo de prisão preventiva das dois acusa-dos ainda não atingira o mínimo de pena previstana lei.
VOTOS

o Ministro Waldemar
Torres da Costa votou pela
revogação da prisão, afir-
mando que deixar uma pes-soa tanto tempo presa e de-
pois absolvê-la é absurdo
que deve ser evitado. Seu
voto foi seguido pelos Mi-
nistros Hélio Leite. Silvio
Moutinho. Jacy Pinheiro,
Augusto Fragoso. Rodrigo
Octávio e Huet Sampaio.

O ex-Deputado Mareio
Moreira Alvos só poderá re-
tornar ao Brasil dentro de
10 anos, quando prescrevera
pena de dois anos e tres
meses de reclusão a que foi
condenado, a não ser que o
Supremo Tribunal Federal
resolva em contrário. A de-
cisão, tomada em sessão se-
creta do Superior Tribunal
Militar no dia 15 de dezem-
bro ultimo, somente ontem
foi revelada.

Julgado em primeira Ins-
tancia r-a Auditoria Militar
do Rio de Janeiro, o ex-De-
putado ioi absolvido. Mas,
o Ministério Publico recor-
reu e oito anos depois o
STM resolveu condená-lo.
Segundo a lei. quando uni
reu e condenado e esta em
liberdade, a decisão tem
que ser mantida cm sigilo

durante um período, para
impedir que ele escape da
prisão.

Mesmo sabendo que o cx-
Deputado está fora do Bra-
sil, o STM manteve a nor-
ma do sigilo, so a revelando
ontem. O Sr Márcio Mo-
reira Alves é acusado de
pratica de atividades con-
tráruu á segurança nacio-
nal. Seu advogado. Augusto
Sussekind, vai apresentar
recurso ao STF para anular
a decisão do STM, argu-
mentandõ que os ísftõs
aiwntadas contra seu clien-
te náo constituem crime a
épooa, pois ele estava prote.
gdo por imunidade paria-
mentar.
CONDENAÇÃO

Porto Alegre — A 2a. Au-
ditoria Miiitar de Bagé con-
denou ontem Samuel Dib a
quatro anos de prisão e sus-
pendeu seus dlreitajs poliu-cos por 10 anas, com ba^e
no Art 43 da Lei de Segu-
rança Nacional. O julga-
mento durou seis horas. Sa-
muel Dib foi acusado de la-
cilitar o tráfego de militan-
tes comunistas pela frontei-
ra Brás:!—Argentina, atra-vés da cidade gaúcha deUiuguaiana.

if.
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Lui/a Dias Vicciilc.
ti ..nos.

Para cia, aprender inglês tem
que sei fácil e atraente.

A Lni/a faz o curso
Pré-JímiordaCultura Inglesa,

Ií s..o apenas 3 horas por
semana. Coloque seu filho na
turma da l.ui/a. Matricule-o

na Cultura Inglesa,

Cuba pede defesa
do preço do açúcar

Havana — Iniciou-se ontem na Capital cubana
a Reunião do Grupo de Paises Latlno-Amcrlcanos
e do Caribe Exportadores de Açúcar <Gcplaceai,
com a participação de 22 países-membros e as Fl-
lipinas como observador. O presidente do Conselho
de Estado dc Cuba. Fldel Castro, alertou "para a
necessidade de defender o poder aquisitivo do pre-
ço do açúcar".

Acrescentou ser imperioso lntercambiar co-
nhecimentos em matéria açucareira entre os paises
do Geplacea, porque "o Inimigo hoje quer dividir",
advertindo que o fato de "a situação do açúcar, co-
mo a do resto das matérias-primas que o Terceiro
Mundo exporta, continua deteriorando-sc". O chefe
da delegação do Panamá, Júlio Sosa, disse que a
reunião será a mais importante com respeito à aná-
ll.se do.s nroblemas rio mercado dr* açúcar.

Brasil é quem mais negocia
com a Alemanha na A. Latina

Bonn — O Brasil fo! novamente no
ano passado o principal parceiro comer-
dal da Alemanha Ocidental na América
Latina. Segundo informou ontem o Ml-
nislérlo da Economia em Bonn, o comer-
cio germano-ocldental com o Brasil al-
cançou o volume de 1 bilhão de dólares.
O total com os paises latinos foi de fl bl-
lhões de dólares.

' As importações da Alemanha Federal
procedentes da América Latina totaliza-
ram 2 bilhões 704 milhões de dólares e as
exportações alemães para a região foram
de 3 bilhões 274 milhões de dólares. Isto
significa que as importações procedentesdos pai.scs latinos aumentaram em 22,9'i
cm comparação com o ano anterior. As

exportações alemãs à América Latina di-
minuiram em 2,7%.

Ajuda ao exterior
Quatro bilhões de dólares custa k

Alemanha Ocidental pertencer a orpam-
zações Internacionais, quantia que se ele-
vara a 6 bilhões 200 milhões dc dólares
cm 1980.

Ceíca dc 80°. desse gastos correspon-
dem a contribuições de Bonn ao Mercado
Comum Europeu (MCE) c 20r, a ONU,
OTAN e ajuda ao desenvolvimento de
paises pobres. Dos 13 bilhões de dólares
que se compõe o orçamento do MCE pa-
ra 1977, 20,5..','. são dc responsabilidade
cios alemães ocidentais.

Iyi)J3i]Ii)I^ll3 E^n^IES
ENGENHARIA S. A.

43.736.040/0001-09

Senhores Acionistas:
RELATÓRIO DA DIRETORIA

d_s ConJ^^TÍ. Í! 
disP°S'ÇÕe5c le9aiS * ej,a,U,,áriaS' submelenl°5 

} 
apreciação e deliberação dos Senhores Acionistas o Balanço Geral „ as Demonstraçõesdas Contas de Lucros e Perdas «Lucros Suspensos, devidamente acompanhados do Par.xer do Conselho Fiscal e dos Audilores Independentes, relativos ao exercíciotiiicio em Jl de dezembro de 1976. *

Rio dc J..nciro, 15 de fevereiro de 1977

BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976
(ctntiVOI t|imin*doi)

A DIRETORIA

ATIVO MII|VO

DISPONIVEl

Cate _ Banco. X.246 399
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO (att 180 dia.)

 24.189.845Conlai t Receber de Clientes
Menos: Provisão para Devedores Duvidosos 725.695

Outra» Contai 4 Receber 
Acioniltas Capilal a Imcsrali.ar

REAUZAVEl A tONGO PRAZO (maii d» 180 diat)
Do pó itt O Compulsório Banco do Brasil — Lei 1450
Aplicações Tinancciraj 
AAenos: Provisão p/Perdai c/Falcncias • Concordatai ..

IMOBILIZADO

IMOBHIZAÇÔES TÉCNICAS
Móveis t Utensílio» 
Veículos 
Iiui-ilsçõei 
Correçoei Monetãriji

3.000.000
1.500.000

657.961
431.300

1.639.621
151.371

23.464.150

376.823
420.091

48.000

1.500.000

24.261.064

I . 548.000

EXIGIVEL A CURTO PRAZO (alé 180 dias)

Conlas a Pagar 
Cmprêitimoi B-sneano» 
Impostos t Encargos 

Impoilo dt fttnda « Ptgir:

Peuoe Jurídica — 1976 
Incentivo Fiscal — Lei 5106/66

631 '66
630.000
544 5J0

.64/069
349.378

2.860.253

Menos: Depreciações e Amortizações ....
Correções Monetirlai das Depreciações

1.128.406
2.335 ( 1.130.741)

IMOBHIZAÇÔES FINANCEIRAS 
Menos: Provisão para Desvalonraçao

RESULTADO PENDENTE

901.430

171.988

Despesas Diversas Diferidas 
Incentivo Fiscal Antecipado — Refioreslamento

I.749.512

729 442

565.718
900.330

2.478,954

EXIGIVEL A LONGO PRAZO (mais da 180 d,as)

Conlas a Pagar — Cias. Aluadas 
Outras Conlas a Pagar 

Imposto dt fUnd» * Pagir:
Pessoa Jurídica — 1976 
Incentivo Fiscal - Lei 5106/66 

NAO EXIGIVEL
CAPITAL

Rtiidtnlti no Fm
1.530.000 Ações Ordinárias

Rtiidentti no ínttrmr
900.000 Ações Ordinárias ..
570.000 Ações Preferenciais

RESERVAS:
Para Manutenção do Capilal dt Giro Própr o
legal 
Pari Aumento do Captai , .
Especial

1.647.069
349.378

1.530.000

900 000
570.OCO

4.321.262
600.000
166.222

1 500.000

1.996.44/

..63.467
304.047

1,996 447

7.802.763

6.863.961

3 , 000. .00

1.466.048

S0MA:  34.000.465

CONTAS 08 COMPENSAÇÃO
Ações Caucionadas 60
Serviços Contratados  517.870.000 517.870.060

TOTAL DO ATIVO:  551.870.525

LUCROS SUSPENSOS:

SOMA:

587,484

746.257 19.333.741

CONTAS OE COMPENSAÇÃO

Caução da D fc i ...
Contr-jroí do Serviços

TOTAL DO PASSIVO:

517
60

870.000

34.000.465

517.870.C6O

551.870.525

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS PARA O DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS SUSPENSOS PARA O
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976 EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1976

(centavos eliminados) (ctnlavoi eliminado»)

RECEITA DE SERVIÇOS  99.832.065
MENOS: Custo dos Serviços Prestados  61.316.899

LUCRO BRUTO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS  3B 515.166

DESPESAS OPERACIONAIS:
Administrativa! 
Comerc!ai$ 
Financeirai 
Devedores Duvidosos 
Depreciações t Amorli_sj.es

17.330.276
3.888.42B

625.400
546.063
545.009 22.935.176

LUCRO OPERACIONAL  15.579.990

RECEITAS E (DESPESAS) EVENTUAIS:
Receitas Di veias g4 j^q
Perdas com Falências i Concordatas  (1.500.000) (1.415.860)

LUCRO LIQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA ul 164.130

MENOS: Imposto de Renda 3 137 &<)i

LUCRO LIQUIDO DEPOIS 00 IMPOSTO 0E RENDA 11.026.434

MENOS: Manutenção do C.pit.l dt Gi*o Própr.o
Reserva Legal 

3.394.494
301.057 3.695.551

SALDO FINAL 0O EXERCÍCIO .~7._ ~~~33_~88-

SALDO DE IUCR05 SUSPENSOS EM 31/12/73

MENOS: Dividandos Distribuídos em 1976 — CrS 0,50 por ação "pro-rata temporis"

MAIS: Reversão de "Reserve Especial" constituída em 1975
Sa!do Fin*. do Exercício Encerado im 31/12/1976

2.004.262

(1.068. 838)

1.500.OCO
7.330.883 8.830 683

SALDO CONFORME BALANÇO GERAL EM 11/12/197*  9.746 257

FERNANDO LUIZ CORRÊA 0E AZEVEDO
D refe*' P'c:idenre

WILLIAM LOUIS SIMONSEN
0.'.*O'

BRASIL PINHEIRO MACHADO FILHO
Diretor Técnico

CARLOS ANTÔNIO PALOMBINI JOHN CRICHTON ItIGHTON
Direto' Diretor

JORGE 0IEGO BROWN
Diretor

ERALDO ESCOBAR DE FIGUEIREDO
Téc. Cont. - CRC-RJ 019.9U-!

PARECER DOS AUDITORES
"Ri'ó dc Jtnelr., 27 dc jvnero de 1977Ifmos. Srs.

Diretores da
Milder Kaiser Engenharia S.A.
Rio dt J-ntiroRJ

Examinamos o Balanço Geral da Milder Kaiser Engenh.ria S.A. levantado tm 31 rie de«mb-o dt 1976 . as respectiva, Demonstrarei dt
lucros t Perdas e Lucros Suspensos correspondentes ao exercício findo naquela data. Nosso exame foi efetuado de acordo com ti
normas de auditoria geralmento aceitas, e consequentemente, Incluiu as provas nos registro» contábeii e outroí procedimento» de tudi-toria que julgamos necessários n#$ circunstâncias.
A Empresa contabili.a a proviiào para imposto de renda a pagar pelo seu total. Posteriormente, quando opta por investimento»
incentivados, a parcela destinada < lnv.itlm.ntoi que na opinião da Ditetori. demonstram alto grau dt viabilidade . estornada.A,„m. o balanço inclui Cr» 1.506.772 aplicados e . aplicar om projeto, de reflorest.mento a longo pra.o, que se encontram no•eu estagio tnlcl.1 d. desenvolvimento. O sucesso final des-.- aplicações nio pode íe* determinado no presente momento.Em nos», op.r»ao. suieilo â reali.açio do vaior aplicado em projetos d. reflorest.mento mencionado no parágrafo anterior, as demon».t-.coe» cons.be., acima referida, represe.-em. adequadamente, . poslçeo patrimonial e fln.nc.tr. d. Milder Kaiser Engenharia S.A.•m 3t o. decembre de 1976 e o resultado de »ua» operações correspondente» to exercido findo naquel. data. dt acordo com otprincipio» d. com.b.lia.d» S«'.lmenl. .ceilo», aplicado» com uniformid.d. em relação «o exercício anterior.

ROÜERTO DREYFUSS 1 CIA. S/C
JEORGE FISCHER JÚNIOR

Contador CRC. SP. 3007"S"-RJ-GEMEC RAI-72/C0I-4FJ
Membro do Instituto dos Auditores Independente» do Bra»ll.

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Examinamos com a colaboração dos auditores independentes, os do-
cumentos relativos .0 exercício encerrado em 31 de dezembro de
1976, qu. no» foram apresentado» pela Diretoria da Sociedade. Ba-
seidos no -txami efetuado t nas informações suplementares e ex-
plica;6e» obtidas da Diretoria, somo» de parecer que as comas apre-
tentidai m.r.cem aprovação do» Senhores Acionistas.

Rio de Janeiro, 31 de Ianeiro de 1977

PAULO VASCONCEUOS

DELCIO ASTOLPHO

OECIO GAINO COLOMBINI

Fabricantes de tesouras
queixam-se a Simonsen de
protecionismo americano

Brasília — Os fabricantes de tesoura do Rio
Grande cio Sul deverão expor quinta-feira ao Minis-
tro da Fazenda, Mário Henrique Simonsen, as difi-
culdades a que julgam estar submetidos desde o dia
11 de fevereiro, quando o Governo dos Estados Uni-
dos impôs uma .sobretaxa de 17% a todas as impor-
talões do produto.

As empresas tentarão obter do Ministro da P'a-
zenda maiores incentivos a produção de tesoura,
agora prejudicada, segundo seus representantes.
Técnicos do Ministério da Fazenda classificam de"prematura" 

qualquer afirmação relativa ao possi-vel fechamento das fábricas brasileiras de tesoura.
Ate agora, dizem, não foi possível detectar os reais
eleitos cia sobretaxa norte-americana, embora já se
tenha constatado a existência de sérias dificuloaues
para o industrial nacional.
CALÇADOS

Da mesma forma que os
produtores dc tesourai, os
calçadistas brasileiros
demonstram, no momento,
apreensão cm relação á
dcci.sào que o Presidente
Jlmmy Carter terá que
tomar ate o próximo dia 8
de abr:l para reduzir as lm-
portações, Ele podeiá seguir
a sugestão da Int-.national
Trade ComLsslon, que pro-
põe a fixação dc uma quota
dc Importações de cagados
cm :i77 eom base no
comércio de 197-1 — e que,
no caso do Brasil, eqüivale-
ria á venda de 21 milhões
de pares Í5 milhões 500 mil
a menos do que cm 197G>.

.••"esse caso. afirmam os
mesmos técnicos do Minis-
térlo. a decisão "..cria al-
tamente danosa para o.s ;n-
leresses nacionais". Além
disso, os Estados Unidos e..-
taríam no mesmo tempo
comprometendo sua
imagem de país defensor do
livre comercio lnternaclo-

nal. "O Presidente Carter,
acrescentou o Informante,
se vé. portanto, numa ver-
(ladeira encruzilhada. O u
ele adota mais medidas
protecionistas, e defende
seus interesses eleitorais In-
ternos, ou então reafirma
sua posição de mercado
aberto aos demais paise..,
sem desconsiderar seus par.
celros comerciais."

Para tomar essa decisão,
Jlmmy Carter tem pouco
mais de um mês. De qual-
quer forma, se ele não
seguir a sugestão da Inter-
national. Trade Comission,
correrá o risco dc ser veta-
cio na Câmara e no Senado
(onde a maioria é de demo-
craias -- o mesmo Partido
do Presidente —- mas que,
em muitos casos, estão Inte-
ressados em defender os
calçadistas norte-
americanos). Se as duas
Cosas do Congresso s e
manifestarem contrárias á
decisão de Carter, será im-
plementada a sugestão da
comissão.

Interbrás
não fez *"

diz qnc
diimpiiig"

Sem revelar a que preços
íoi fechado o contrato para
exportação de 0 mil toncla-
das dc francos congelados
para o Kuwait, a Interbrás
informou ontem que a ven-
da somente foi realizada
após a União dos Expor-
.adores cie Frangos ilineft
ter confirmado que o mer-
cado no Kuwait
encontrava-se saturado pa-
ra o produto brasileiro.

Com essa informação, a

Interbrás dcfendr-.se das
acusações feitas pelo pre-
sidente da União Brasileira
de Avlcultura, Sr Lauriston
Von Schmidt. de que a sub-
sidiária da Petrobrás esta-
ria praticando dumping no
mercado internacional de
frangos congelados, fechan-
do um contrato com o
Kuwait a 1 150 dólares por
tonelada quando a.s cota-
ções giravam cm torno de

1 240 dólares.

Telefone para
264-6807

e faça urra assinatura do
JORNAt DO BRASIt
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PRÓXIMOS
CURSOS i

UW
PUC 'li

..y-y
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA

Pontifícia Universidade Católica
P._i Marq.ís í« Sâo Vicente, _.S - Ci.ti
lei.: 274-5649 — 274-4197 — 274-6698

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA Inicio 07/03
CHEFIA E LIDERANÇA " 07/03
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL " 07/03
ADMINISTRAÇÃO DE PRODUÇÃO " 07/03
ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS " 07/03
ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS (básico) " 07/03
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA " 07/03
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO " 07/03
DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL " 08/03

"Continuam abertas as inscrições para o 7.° Curso
de Especialização de Administração de Empresas-

(CEADE)".
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: 2.' a 6.' das-

08:00 as 12:00 e de 14:00 as 19:00 horas.

USZD
CMINU

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DO INTERIOR

COMPANHA DE DESENVOLVIMENTO DO
VALE DO SAO FRANCISCO

-CODEVASF-

EDITAL n? 12/76

AVISO DE RETIFICAÇÃO

Comunicam,» PM_ni&*tínmto_!},n_M!BBl*3ai-Si»*—
ressadas, que a data de entrega oa c_Ma-i.ni,'.!!., pata
a implantação • desenvolvimento o» empreendimentos
agro-iudustnais dos projetos d* itiigajâo dt P^rapora,
C.-.Vj*. '.'_¦¦ ,.ea, To.'ão • Bebedouro It. d« qu» traia
o Edilal r.° 12/76, foi prorrogado at« o dia 05 de maio
do correm» ano. is 15.00 horas, • deverá ser entregue
á Diretoria d» Planejamento • Finanças, d» CODEVASF,
situada no 6.° andar. Edifício Ceniral Brasília — SBS',
Projeção 14. Brasília - D.F.

\\\ íetnjndo Antônio Frttrc d-t Anrfridt ///
\\\ Gererve do Departamento dt ///
VA licitações • Contraio» lll



JORNAl DO BRASIL Q Terça-feira, l?/3/77 D V> Caderno
ECONOMIA - 17

ASSOCIADO AOS GRUPOS SEGURADORES SUL AMÉRICA E ATLÂNTICA • BOAVISTA

FUNDO BRADESCO -157
CG.C. n.» 47.178.058./0001-93

RELATÓRIO DO 2.° SEMESTRE DE 1976
Administrador:

BANCO BRADESCO DE INVESTIMENTO S.A.
Av. Iiiir.iriii.i. 210-1.» Sobrcloja- SP
C.G.C, n." 60.885.092/0001 -66

Assessoria di:

CODESBRAS.A.-CORR. DETlT. EVAL. MOBILIÁRIOS
Av. Ipiranga, 282 - 11.» o 12.° andares - 5P
Rua do Ouvidor. 108 - Loja - Riode JanDiro - RJ
C.G.C. n.° 61.855.045/0001-32

MENSAGEM DO ADMINISTRADOR
Pro/ados Condôminos:

O exercício encerrado cm 31.1276 mostrou-so mais uma voí expressivo para o Fundo Bradesco - 157 e seus condôminos-
... . A, "volucuo patrimonial de CrS 822,6 milhões, paia CrS 1.490,9 milhões, represenlando um acréscimo do 81,4%, loi proporcionada n3o sô nelo «Ia.

""d C í 3V478reCUraCrtT6Vc?mb 
PC'a val0""çi0 das *fàes d0 suo ca"oi'd' retlotindo assim cm uma satisfatôtia olovaçáodovalorda

pur.inte o ano de' 1976, loi adquirido, atrai/ris do Bolsa, um lotai de CrS 240,2 milhões em ações do empresas tecnicamente selecionadas vi-sando principalmente a rentabilidade o liquide? da carteira, som quo isto elevasse o nível de risco, que j.1 o leduíido. Ainda neste m-smo periüdo lo'r,imfeitas aplicacôos diretas cm subscrição de açócs de 36 empresas, num total do CrS 84,6 milhões, proporcionando assim a capitalização das oinuiesasfato este que vem ao encontro da politica governamental. -.-v»" 
u»» "»F"",

Outro lator de grande interosso para os Srs. Condôminos * o baixo custo operacional do Fundo Bradesco -157. Isto porquo as despesas de publi-caçoes de Balanços e da carteira de acõos nos principais jornais, as de corretagens na compra e venda do «cõos cm Bolsa, as do confecção dus rclatónoiIrlmttttlll para mais de 1 milhão do constas « outras, somaram apenas 0,2?» em relação ao Patrimônio Liquido Modio do Fundo.
A taxa de administração, paqa pelo Fundo Bradesco - 15/ a seu administrador, também 6 proporcionalmente a menor uma vez que a anteriorde 4% a.a., calculada sobre o Patrimônio Liquido Médio, loi «vogada pela Resolução n..385 do Banco Conliol do Btasil de julho do 76. quo instituiu a
~4,0Ka.a. ateCi$250 milhões;

3,5\ o.a. sobro o quo oxeeder do CrS 250 milhões ntA CrS 500 milhões;3.0"i o.a. sobro o quo exceder de CiS 500 milhões até CrS 750 milhòes;2,5%'a.o. sobro o quo exceder do CrS 750 milhões até CrS 1.000 milhões;2.0VC a.o. sobio o quo exceder do CiS 1.000 milhões.
Assim, a taxa do administração total do uno da 1976, quo (oi de 3,5% em relação ao Patrimônio Uquido Médio, tenderá a «cr menor à medida

que aumentar o Patrimônio do Fundo Bradesco-157.
Agradecendo o preferencia o o valioso apoio com quo nos tom distinguido, colocamo-r.oj à inteira disposição da V. Sas., através das agenciasdo Banco Biodoico do Descontos Í>.A..

Atonciosamcnta

BANCO BRADESCO DE INVESTIMENTO S.A.
- Administrador •

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31.12.76
ATIVO

DISPONÍVEL
Dcpósitu nu BanCO riu Brasil S A.
Tilulos Federais c7 Prazo - LTN ..

REALIZÁVEL
Valor d.i Carteira
Custo
Variação
Bonificações a Receber

B Braul - ccAs, elntegralizar....
Dividendos a Receber
Valores a Receber ,

Subtotdl ,.

171
11.273,35

423.154,37 171.434.427,72

1.119
..144

675.077,48
433.4S4.07

COMPENSAÇÃO
Valores am Custódia.

1.264.103.561.55
49 573,777,89

138 300.953,00
6.57J.150,33
3 305.934.03

1.633.296.805,18

915.553.759,37

TOTAL  2.548.855.664,55

PASSIVO CrS  CrS

INVESTIDORES
Conta Colas

Pessoas Física» 1.043.721.900.41
Pessoas Jurídicas 5.I52.212Í82 1.053.874.112.23

CONTA REAJUSTE
Variação Valor da Carteira 163.02207396
Variação Resgate de Cotas ....(—) 33658.2I6.S3 129 363.S57.t3
Resultado txerucios Anteiioics 216.309 803.18
Resultado do Exercício 91.353.023.75 307.662.826,93

EXIGlVEL
Cotas a Emitir  138.300.953 00
Obugaçòesa Pagar  1.516.5O0.0O 139 817.453,00

RESULTADO PENDENTE
Receitas Diferidas 2.578.554 89

Subtotal  1.633.236.805,18

COMPENSAÇÃO
Valores Custodiados  915.558.759.37

TOTAL  2.548.855.564.55

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO ENCERRADAS EM 31.12.76
DÉBITO Cr»

Desjgio na Venda de Títulos.
Téxa de Administração
Corrotnflons e ÉmolumentOl
Imposto dn Renda na Forno .
Despesas Diversas
Auditoria ,,

Subtotal.

Resultado do Exercício . ,

TOTAL

.. 6.496.144,77
.. 19.064.073.81

603.74 3 59
26.161,24

293.10
33.000.00

. 26.223.416,51

,. 91.353.023,75

.117.576.440,26

CRÉDITO

Dividendos
Bonificações cm Dinheiro.
Bonificações cm Títulos...
Afliu n,i venda de Títulos..
Receitas Diversas

TOTAL.

37.937.853.45
2.869.20

63.830 4:7.20
7 093.349 41
8.646.946.00

117 576 440.26

PATRIMÔNIO LIQUIDO CiS 1.490.900.797,29 VALOR DA COTA OS 4,650 NUMERO DL COTAS 3ie 537.201 945

DIRETORIA
Amador Aguiar
Luií Silveira
Mano Coelho Aguiar
Aitino Avian
Leonardo Grldl Júnior
Lã/aro da Mello Brandão

Francisco Sanchez
Antônio Afiuiar Graça
Antônio Btltran Martlnci
Mtkoto Tanaka
Hans Hinncli Hcidmann

São Paulo, 31 de do^embrode 19/6

José Ferreira do Camargo
TC CRC SP-90.556

DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO

Cr»

Valor da Carteira  1.264.108.581,55

Disponibilidade  3.3 ] 7.207,98

Letra*, do Tesouro Nacional no
Sistema de Mercado Aberto  171.423.154,37

Valorização da Bonificações a Receber 18.533.589.89

Bonificações a Rcccb«r 30.965.188.00

Dividendos a Rccebor 6.57J. 150.39

Encargos a Cumprir (—) 4.035.054,89

PATRIMÔNIO LIQUIDO  1.490 900.797,29

Valor da Cota cm 31.12.76 4.680

PARECER DOS AUDITORES
limos. Srs.
INVESTIDORES DO FUN00 BHADESCO -157

Examinamos o Balanço Patrimonial do FUNDO BRADESCO -157
levantado cm 31 dederembrode 1976. o as,•cspectivas demonstrações das
Contas de Resultado, do Patrimônio Liquido e da Composição da Carteirado Investimentos, correspondentes ao semestre findo naquela data Nosso
exame foi efetuado de acordo com as normas de auditoria geralireme,acenas e. consequentemente. Incluiu as provas nos registros contábeis,verificação d,i existência dos Mulos integiantcs do fundo, através daconfirmação dos valores om custodia pelos depositários, bem cimo suacorreta jvalucáo c outros procedimentos de auditoria que lutgamos ne-cess.lt,os nas circunstancias.

Em nossa opinião, as demonstrações contlbcis. acima referidas,
rcllele-n. adequadamente. .1 situação natnmoni.il e a posição financeiraOu FUNDO BRADESCO - 1 67. em 31 de derembro de 1976. e o resultadode suas operações, correspondentes no semestre lindo naquela data deacordo com os princípios de contabilidade geralmente aceitos, aplicados
com uniformidade cm iclacáo ao semestre anterior.

São Paulo. 12deianeiro de 1977SOTEC'AUD -Auditores Independentes S/C Lida *
CRC SP 2,235 - CG.C. n.u 60 614 377/0001 -62

CEMEC-RAI 72/041 - PJ
JOSÉ MARIA PINTO 2ILLI ANTÔNIO DE ROSA

DuetorDiretor
. Contador

CRC SP 48 452-AI-PF-51
GEMLC-RAI 72,041 - 4 . FJ

CPF 007,220.908

Contador
CRC RJ 17.652-TSp. 15-A1.PF-52

ÜEMEC-RAI 72/041 -5-FJ
CPF 002.283.703

POSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO DO FUNDO BRADESCO - 157 EM 31.12.76

NOME DA EMPRESA CLASSE
N...DE

AÇÕES
VALOR

GLOBAL

1, BORRACHA
E PLÁSTICOS

At ma
Atina
Estrela
Estrela
Goyana
Goyana
Pirâmides Brasília
Pitàiiiides Brasilia
Pirelli
Pirclii
Plásticos Monsanto
Plásticos Moiu&nto
Plásticos Mimo
Plástico:, Mimo
Trorton
Tionon

2. CIMENTO E
CONSTRUÇÕES

Cerâmica Chiaiclli
Cimento Gaúcho
Cimento Gaúcho
Cimento Tocantins
Concr^tex .
Consiiutoia Bcler
Estacon
Esiacon
Etcrmt
Etemit
Eiarntt
Ta movo
T<i"-oyo
Tttfcno
Tel.no

3. COMÉRCIO
ELOJAS

Casa Anglo
Casa Anglo
Ca:a Mai-son
Casa M&uon
Loias Americanas
Lo;as R<?nncr
Loias Rsnnar
Lojas Renncr
Mesbla
Mesbla
Prosdocimo
Prosdocimo
Prosdocimo
Ultralar

6,48
OP
pp
OP c/73
PP c/73
OP c/18
PPAc/18
OP
PPA
OPc/41
PP c/41
OPc/1
PP C/.2,
OP
PP
OPC7
PPc/12

345.600
128.250'2780.969

4.798.233
3.065.981
6.493.168
2.030.940
2.947.838

15.434.880
8.061.036

475.885
1.737.402

540.948
525.000
25.999

1.128.847

293760.00
109.012.50

4.459.150.40
10.412.165,61

8.584.746.S0
16.882.236.80

1.727.180.20
2.210.878.50

22.534.924.80
12.091.629.00

195.112,85
694960,'.0
540.948.00
b25.000.O0

6.239,76
417.673,39

81.685.619,41

0.85

OP c/5
OPc>'12
PPc/12
PN
Pí'c/12
PP
OP
PP
PPBc/7
PNB
OP c/20
ON
OP
OPSubs.
PP

4.497.215
388.489
795 943

1.280 000
250.002
244.215
358.628
559 457

12 474
17.760

1.892035
5 000

50.000
259768
49.0J0

4.272
155
397

1.260
287.

97
358
559

11
17.

2.838
5

50
337.

49
10.717,

354.25
395.60
971.50
000 00
502.30
686.00
628.00
457,00
226.60
760,00
052.50
000,00
000,00
698.40
020,00
752,1 5

«.41

OPc/!8
PPc/18
OP c/9
PP c/D
OP
OP
pp
PPB
OP
PP
PPc'10
OP c/36
DB
PP c/6

18.972.566
651.443

17.414
232.246

6.725.887
237.527
764.971
196.059

1.132.214
14.634 855

381.243
350 447

4 378
442.825

33.960.
983

6.
92.

19 303
313.
917
258.

1.415
21.513

304.
161

1.6G2
110

81.005.

893.14
678.93
617,32
898.40
295.69
535.64
.965 20
797,88
267.50
236.85
994,40
205 62
860.88
706,25
953,70

4. ELETROMECANICA. MECÂNICA
E ELETRÔNICA 10,91

. A.B.C.. -
Arno
Barber Greena
Bardclla
Bardella
CBV-Ind. Mecânicas-
CBV-Ind. Mecânicas
Eletromar
Lletromar
Enesson
Howa do Brasil
Ind. Micheletio
Ind. Micholetto
Ind. Romi
Ind.Villaiei
Ind. Villares
Ind Vilares
Induco
Induco
Máquinas Pttatininge
Máquinas Pnatmmge
Mecânica Posada
Metâ.iira Pesidr
Pre meu

PN 83.720 83.720,00
PPc/60 11.620.144 28 469.352 80-
OPc/13 1.513.433 1.51343300
OP 1660914 232527960
PP S/D 3.955.636 9 295744.60
OPc/10 56.760 169 712 40
PPc/10 518.952 2.153 65080
OP 18.796 56 398 CO
PP 66.240 239.126.40
OP c/13 2.511.121 904 003 56
OP c/11 686.834 1.030.25100
PPA c/9 466 969 466 969 00
PPB c/13 4 507.421 6 859 647 30
OP c/8 6.748 500 33 337 59000
OP c/12 4375.640 8.313.716.00
PPAc/12 32.643 91'•'683
PPB c/12 7.03S.010 19 776.808Í10
OP 55.478 58.478.00
PP 1.204.000 ' 1,204 000 00
OPSubs. 471.881 4718SI00
PPSubs. 1.251.325 1.183758 75
OPc/9 1.480 184 66606.'80
PPc/9 247.771 123 885 60
PPB 646 800 1539384 00

NOME DA EMPRESA CLASSE N0DE
ACÔE5

VALOR
GLOBAL

Reftigetaçio Paraná
Somp
Siam Útil
Siam Ulll
Spiingcr Refiigeração
Spnngcr RcliiQeiação
Vifjorclli
Zoalnl
Zanlnl

pp
OPc/7
OPc/5
PPc/5
OPc/11
PPc/12
OP
OPc/12
PPc/12

E. ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS
PÚBLICOS 4,14

CESP OPc/11
CESP PPc/16
Cia. Foiça LuiCat. Lcop. PPc/12
Telcmig DB
Tclesp DB

6. MADEIRA. PAPEL
E GRAFICA 3,81%

Bérgamo PP
Duralex OP c,'4G
Duratcx PP c/46
Eucatax OPc/14
Eucatex PPA c/15
Ind. Madcirit, OP
Ind. Madeuit PPA
Ind. Madcirit PPB
Livraria do Globo OP
Madeireira Nacional OP c/8
Madequímica PPc/b
Melhoramentos S. Pauto OP
Melhoramentos S. Paulo PP
Móveis Cimo OPc/15
Móveis Orno PPA c/16
Móveis Cimo PPB c/16
Laler S.A. OP c/7 i
LaferS.A. PPc/7
Saraiva Edilorcs OP c/7
Saravia Editorc3 PPc/8

594,000
4.834.906

759.500
1.040.300

41.904
975 861
630.000

2.789.692
6.038.417

174
14.962H64

441.503
74.000
51.528

100.000
1.140.073

15.060.295
3.150.643
2.338.166
2.035.275

559/
3.835.6S9

50.000
360.000
403.172
813.103
135.397

2.341.237
998.318

6.119.661
1.800 000
2.563 312

200.000
976.470

554.000,00
2.176.734.70

455.700.00
655 389.00

14.666.40
419.620,23
4/2.500.00

3.626469.60
10.144.540.53

137.9/2.203.33

73,03
6.382 917.44

339.957.31
26.597.640,00
18.517.102.08
62.332.689,91

NOME DA EMPRESA CLASSE
N ,OE
AÇÔLS

VALOR
GLOBAL

80
1.547.

21.924
3.560
2.571
1.760

5.
2.876

50
144
161
935
106.

1.990
798

4,834
1.188.
1.691

560.
1.376

48.153.

000.00
.198.55
.413.00
113.59

.982,60

.336.50
597.00
766.75
.ooo.oo
.000,00
268,80
068.45
963.63
.051,45
.664.40
532.1 D
,000.00
.785.92
.000.00
822.70

í,53

7. IND. DE
VESTUÁRIO 8.01

Alpargatas OPc/30 8 947.790 24 964.334,10
Alpargatas PP c/30 23.3304/4 61.825.756.10
Ind, Herins OPc/29 3.461.684 3.392.450,32
Ind. Hering PPA c/29 7.303.404 6.719.131,68
Ind. Hermg PPB c/26 81.847 73.662,30
KalilSohb» ON 6.770 5.7/0,00
KalilSehb» PNA 110531 110.531,00
KalilSehba PNB 385 639 t 385.630,00
Vutcjbríi OPc/27 S54.064 854.064.00
Vulcabrás PPc/12 3.037.718 2.885.832.10

101.217.170,60

8. METALURGIA 8.5»

Clmal
Cia. Pta. Ferro Ligai
Cia. Pta. Ferro Ligas
Eluma
Eluroa
Ferragens Lam. Brasil
Fciragcns Lam. Brasil
Forro Brasileiro
Fibam
Fundição Tup/
Fundição Tup/
Hercules
llema
Kema
Mangels Industrial
Metalllex
Metalllex
Met. A Ebcle
Met. Barbará
Met. Gerdau
Met Gerdau
Met La Fonte
Mel. N. S. Aparecida

OP 2.962.053 ,8 886.
PP 4.443.704 7.998
OP 470.721 719.
OP 2.718.069 3.533.
PP 2.792.015 3.741.
OP 599.383 1.018.
PP 734.426 1.248.
PP 5.720.855 16 018.
PPc/7 2.601.656 2 601.
OP c/61 5 805.240 6 676.
PPc/61 21.429 323 29.358
PP 863.237 880.
OPc/11 300.000 210.
PPc/11 300.000 300.
OPc/11 4.165.599 3.540.
OP 300 000 255.'
PP 2 040.000 1.938.
PPo/6 3.892.5/8 1.751.
OP 467.764 1.216.
OPc/21 1.189 068 1.724.
PPc/22 9.000.604 12.600
PP 4.492164 4.941
OPc/10 78750 27.

159.00
667.20
.848.71
,489.70
300,10
.951,10
.524,20
.394.00
656.00
.026,00
172 51
.501.74
.000.00
000.00
759.15
000.00
000.00
.660.10
.186,40
145.70
845.60
380.40
562,50

Met. N. S. Aparerjda PP c/10
Met. N. :i. ApSMCtda PPB c/10
MeLTimboínso - Metlsa OM
Mot.Timbocnsa - Mebsa PNA
Mel. Wali.g OP
M-t. Wallig PPB
Nordon OPc/11
2tvi Cutelaria 0o c/31
Zavi Culelana PPc/15

9. MINERAÇÃO 4,04

Magneslta PNA
Maijiesita ON
Magncsita OP Suoj.
Maynesita PP'\
Samitri OP
Valo do Rio Doca PP

10. ALIMENTOS, BEBIDAS
E FUMOS 15.24

Amlcrson Clayton OPc/9
Bralirna OP
Brahma PP
Cacique Cale Solúvel OP
Cica OPc/41
Cica PPc.41
Citiobrasil PPc/4
Fngobrás OPc/10
Frígobias PPc'5
Fujiwara _ pp c/4
Iguaçu Cale'Solúvel OP
Iguaçu Café Solmel PP
Iguaçu Calo Solúvel PPB
La.ta OP
Lacta pp
Laticínios Poços de Caldas ON
Sadia Concórdia ON
Sadia Concórdia OPc/15
Sadia Concórdia PPc/15
Souza Cruz OP

650.000
1.761.500

9/9 209
1.157.247

11.787
18470

2.546832
222.024

1.964.765

83.9?2
468S8

1.167.900
4.6S9.I00

721 373
14.8/3.854

390.000.00
1.056.900,00

S79.209.0O
1.15 7.2 4 7.00

11.737,00
18.470,00

4 0/4.931,20
199.821,60

2.101.241,50
12l.236.83/,41

100.706,40
65.643.20

3.001.503,00
8.487.271,00
2.351.075.93

37.050.936.06
51.057.735,04

11. PETRÓLEO. QUlMICAE
PETROQUÍMICA 3.89

Orniex
Oinicx
Petrobrás •
Petróleo Ipiranga
Pwròieo Ipiranga
Petrominas
Rei. Petr. Ipiranga
Utv-psr
Umpar
White Marlins

OP
PP
PPc/17
OP
PP
CP c/8
PP
OE
PE
OP

6.000.000
1.535 037

21.0/9,271
125.000

93.609
19.279155

599.280
¦ 23.42/

6.031.929
999.800
545.036
278.171

69.542
186.459
639.218

3.303.315
5 000

2.725.430
25.889.253
18.562.080

151.898
1.311.101

14.320.168
1.464.255
2.052535
1.087.417

Slü.oí 3
60.460

468490
4.328.291

10.5 GO
1.934.

32.b/2
1S1

93
28.918

127,~2X

8.444
999.
267
144

34.
179.
5/5.

3.303
7.

4.068
46.600
53.458.

192.716.

000.00
209.62
947,55
250.00
609.00
732.50
726.40
427,00
700.60
800.00
067.04
643.92
771.00
000.64
296.20
.815,00
500.00
.145,00
655,40
790,40
092,87

110.885.54
1.179 990.90

32.363.5/9.68
1.098.191.25
2.565.66875

S'5 562,75
1.215.4 7',00

61.056.60
862.003.20

8 916 2/9.46
49.1S8.695.13

NOME DA EMPRESA
N -DE

CLASSE AÇÕES

S<d. Aconoríe
Sid. Acünottn
Síd Aeonorta
Siri. Açonorte
S d. Guaira
Sd. Guaira
S'd. Nacional
Sid. Riograr.denso
Sid. Riograndenia
Usina Sta. Ohnipia
Lj.:j Stfla Olimp<a

14. TÊXTIL

A'te.x
Art«x
Artex
Brasiljuta
Cia. Karstcn
Cia. Karsten
Ind. ScWosser
Ind. Schlosser
Ird. Schlosser
Ind. Tévtcis Rcnaux
Santaconstincia
Tev. Kuehnnch-Tçka
Tec. Kuehnnch-TeVij
Tec. N. S- Carmo
Tíxtil GabnelCaifat

15. VEÍCULOS E
ACESSÓRIOS

C. Fabrini
C. Fabuni
De Maio Gallo
Engaja
tnqesa
Ind. Randoq
Marcopy<o
Marcopolo
Metal Levo
Metal Leva
NaVata ,
Silco do B'a'?i|
Sifco do Brasil
Valmat

PPAc/18
OPc/18
PNA
ON
OPc'IO
PPc/10
PPB
OPc/23
PPc'23
OPB'S
PPB/S

6.903.514
3.093.978

63 920
95.680

1.815.212
2.704.230
5.626.4.15
5.839.60/

19.160.135
600.000

3.063.960

VALOR
GLOBAL

7.737.535.68
3.093.978.00

70.312,00
105.468,00
907.606.00

1.832.996.00
3.094.545,30
6.715.548.05

26.324.189,00
600.000,00

2.910.763.00
185.042.927,86

1,03

OP 309.142 185.485,20
PPB 1.165.050 699 030,00
PPA 211.503 126.904,80
PPc/6 100.000 100.000.00
OP 70.313 70.013.00
PP £174.427 2.174.427.00
OPc/3 420.706 420.706 00
PP*\ 125.000 125.000 00
PPB 1.735.600 1.735.600,00
PPc/3 100.000 80.000 00
OP 1.045.000 1.045.000,00
OPc/12 1.614.113 1.7/5.574.30
PPc/12 391.300 449.995.00
OP 4.505.000 4.505.000.00
PP 100.000 105.000.00

13.598.485,30

4,03

OPc/4 5 000 1.900 OO
PPr/5 1.213 950 546.2//'50
PP 1.200.000 1,200.000.00
OPc/22 101.535 146 210 40
PPc/22 24.5/9 3/.851.66
OPc,4 200.000 200.000 00
PP 340 216 340 216.00
PPB 26/388 26/.338.00
PPc/12 7.175.070 17.222.56800
PP c 11 7.337.629 18710 953 95
PPc/6 750.000 39000000
OPB.D 1.632 132 2.93792760
PPB'0 2.451540 4.290.195'00
0Pc,7 3.993.834 4.712.724,12

51.004.212.23

12. FERTILIZANTES E PROD. P/
AGRICULTURA 2.10

Beruencx
Copas
Copas
Elekeiroí
Fcrtilirantesdo Sul
remlirantes do Sul
Femliíantos do Sul
Fertilizantes do Sul
Manati
Manah
Solorrtco
Solomco

13. SIDERURGIA 14,64

PPc/12 2.954.535 827.269.80
.OPc/10 3.593.793 2 587.530.96
PP c/10 3.024.986 2.056 990.48
PP Div. 3.52/.500 1.411.000,00
ON 49.229 34.460,30
PN 78 813 78.813.00
OP 98.459 99.443.59
PP 117.627 141.152.40
PP 8.279.677 14.655.028.29
OT» 6/8.704 1.113 074 55
OP 1.456.812 1.238.290,20
PP 2,654.437 2.282.815,82

26.525.869,40

Aços \Mlares
Atos Villares
Acos Villares
Belgo Mineira
Ci metal

OP Div. 3 233 461 6 476.922 00
PPADiv. 1.036.321 3 253 963CO
PPB Div. 16 261.4/1 48/84 413 00
OP 24,032.379 66 569.689.83
PPc/4 5.000.000 6 000.000,00

1S. RAMOS
DIVERSOS

Arava)
Aravel
Atthur Langa
B autuar
Baumer
Brasimet
Brs<motor _
Cia. Brás. Eng. Indi.
Corrêa Ribeiro
Corrêa Ribe^o
Corrêa Ribeiro
D. F. Vasconcelfoa
D. F. Vasconcello»
F. N.V.
F. N. V.
Maicas Famosas
Moinho da Lana
Momho da Lapa
Momho Santista
Paraná Equipamentos
Paraná Equipamentos
Perlumana Phãbo
Pertumana Phebo
Porcelana Schmidt
Porcelana Schmidt
Porcelana Schmidt
T. Janer
Transbrasil
Ttanspaianj
Transparanã
Vang
Vaág

4.80

OUTRAS INFORMAÇÕES : - 1) Taxa de Ingresso; não há - 2) Taxa de Adminis.raçáo no Ano: 3.5% sobre Patrimônio Liquido Médio - 3) Despesas Operacionais do Semesl

ON 300.000 300.000 00
PN 300.000 300 000.00
OP 963.578 397116 98
OPc/7 1.024.SI 1.383 496 20
PPc/7 2 952.874 3 543 448 80
OPc,-8 4.017.202 e.829.243'40
OPc/61 7.108 072 9 809.139 36
OP 1.222.508 1.222.508,00
ON 1.010.397 1.010.397.00
PNA 869.423 869.423,00
PNB 600.000 600 000.00
OP 889.311 711.848.80
PP 1.394167 1.115.333.60
OP 58.770 170.433.00
PPA 1.970480 7.487.824.00
PN 176 OCO 176 OCO 00
OPc/11 837.580 837.580 00
PPC'5 3 041.328 4.25/859 20
OPc/45 9.681 430 9.003.776 40
OPc/10 5 376 5.160.96
PPc/10 203.702 195 553 «2
PPCSubs. 1.773.111 443.277,75
OPUubs. 83 068 41.534.00
OPc/25 128.438 128436,00
PPA c,'.'5 319095 319095.00
PPB c/25 47.864 47.864.00
PP 2 887.423 1.819.076.49
PN 2.040.000 2.040.000 00
OPcU 1.789875 2738.508.75
PPc/11 900.2/4 1602.487 72
ON 10O.80C 43.344 00
PP 2.039.045 1.203036.55

60 652.802,88

re:0,0b% sobre Patrimônio Liquido Médio
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j Terça-feira, l°/3//7 Io Caderno

Velloso acha que mudança na caderneta é pouco provável
Rio mantém ritmo
normal <lc vendas
"O mercado Imobiliário

caTioca é especial, notada-
mente o da Zona Sul, pois
os investidores de todo o
país querem aplicar cm Co-
pacabana, Ipanema e Le-
blon. Quando multo, a.s ven-
das caíram de 20% a 30'ó,
cm fevereiro, mas os nego-
cios fechados cm janeiro
.suplantaram os realizados
cm janeiro do ano passa-
do", afirmou o Sr Holnnd
Jardim, diretor da R. Jar-
dlm Imóveis.

"O produto casa própria"— admitiu ontem o empre-
sárlo Leon Vaisburg, diretor
da Orcal Imóveis, que ineor-
porá, constrói e comerciali-
za imóveis em Niterói — ".su-
blu de preço e há diíiculda-
de para conciliar as pres-
tacões com renda familiar".
Acrescentou que cm Niterói
o mercado se beneficiou dos
preços menores que os do
Kio, e ãs vendas vão bem,
nos imóveis novos, já que
há financiamento para os
construídos há mais de 180
dias.

Outra Informação do Sr
Roland Jardim .sobre o Rio
c que "o mercado imobi-
liárlo *cguc normal, pois
por tradição há uma re-
dução nas vendas durante
o verão, sendo possível que
o fechamento das carteiras
da Caixa Econômica tenha
afetado os negócios na Ca-
pitai paulista, não tendo
maior repercussão no Rio".''Os cariocas", observou
também o Sr Leon Vais-
burg, "há dois anos ve m
comprando imóveis maciça-
mente em Niterói, onde os
preços de beira de praia
equiparam-se aos da Tijuca
c do Grajaú".

PORTO ALEGRE
"Na capital gaúcha as

perspectivas negativas para
o setor imobiliário não se
concretizarão", concluíram
os diretores do Sindicato da
Indústria da Construção Cl-
vil do Rio Grande do Sul.
"Os preços não baixarão,
pois os construtores apenas
repassam os custos de pro-
dução", observou o presi-
dente da entidade, Sr Mário
Maestrl.

O dirigente empresarial
considera que 1977 se carac-
terizará pelo ajustamento
do setor Imobiliário ao de-
-aquecimento da economia
brasileira e ressaltou que os
preços não serão reduzidos
• a rentabilidade da lndús-
tria de construção é de 7%
a 9%.

Brasília — 'E pouco provável que venham a ser
feitas alterações no sistema de caderneta de pou-
pança", respondeu ontem o Ministro do Planeja-
mento, Sr Reis Velloso, à indagação de se o Gover-
no adotaria a sugestão de limitar a correção mo-
netárla nos depósitos em caderneta, proposta pelo
ex-Mlnlstro Hélio Beltrão ao Grupo de Trabalho de
Apoio à Empresa Privada Nacional.

Embora não afirmasse claramente, o Ministro
Reis Velloso deixou Implícito que não será aceita
pelo Governo a proposta de fixar um limite para a
correção monetária nos depósitos em caderneta de
poupança. A proposição, assim como a utilização
dos recursos do PIS/Pasep em ações, via bancos de
investimentos, faz parte de um elenco de sugestões
elaborado pelos cx-Minlstros Hélio Beltrão c Octá-
vio Gouvca de Bulhões e pelo empresário José Min-
dlin, membros do GT de apoio à empresa privada,
para, diminuindo a atratividade das aplicações cm
renda fixa e estimular o investimento em papéis
de risco, melhor capitalizar a empresa nacional.

— A preocupação dos três cm relação aos pro-
blemas da capitalização da empresa privada, per-
feltamente válida, é a mesma do Governo. As idéias
que deram foram sugestões que estamos discutiu-
do com eles e dentro do Governo, algumas das quais
foram alteradas e outras novas apresentadas. Como
Implementá-las, vai levar algum tempo, disse o Sr
Reis Velloso.

Inflação
Assegurou que, a partir deste mês ou de abril

próximo, passado o mes atípico de janeiro, começa-
rá a escalada "governamental 

para manter cm 2%
a média mensal dos índices inflacionário.s este ano.
A mela, segundo Reis Velloso é bastante provável,
sendo reforçada pelos níveis esperados para feve-
rciro, "substancialmente inferiores" aos registrados
no primeiro mês do ano.

Segundo o Ministro do Planejamento, o fator
de rcalimentação da inflação que persiste mais alto,
continua sendo o salário, que tem sido reajustado
na base de 41%, acima dos 37% verificados na cor-
reção monetária. Reafirmou, contudo, a disposição
de manter inalterável a atual fórmula de cálculo
do reajuste salarial. Em sua opinião, um melo cfl-
caz de evitar a queda real dos salários — que ga-
rante não estar ocorrendo.

Resultados
De acordo com o Ministro Reis Velloso, foram"bastante positivas" os resultados dos contatas que,

durante toda a semana passada, manteve com os
bancos oficiais c privados nos Estados Unidos. "Só
recebemos demonstrações de confiança na economia
brasileira", asseverou, revelando que, nas encontros
com os banqueiros, esperava deles mais indagações
sobre o comportamento da inflação, o que diz não
ter ocorrido.

Atribuiu os bons resultados da viagem princl-
palmente ao fato de ter podido, agora, ao contrário
do que ocorreu em sua visita no ano passado, apre-
sentar dados e números mais concretos sobre o pro-
grama de substituição de importações de lnsumos
básicos em execução pelo Governo. "Além do mais,
o crescimento da economia • a existência de um
superávit orçamentário no ano passado — quando
os Estados Unidos só equilibrarão seu orçamento em
1982 — são fatos que causaram boa impressão Junto
aos banqueiros", acentuou.

I* DURATEX
___iÃ__..„,:&V,..V.„_:.:iA._..:.:w ií-__>» ,.;..Viiti^VVi»,~_;_ii>L.__

DURATEX S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO - C.G.C. 61.104.080/0001-58

AVISO AOS ACIONISTAS

• CHAMADA DE AUMENTO DE CAPITAL • AGE-07/10/76:
Informamos aos Senhores Acionistas que subscreveram nçòes no aumento de
capital deliberado pela AGE-07/10/76 e aprovado pela AGE-27/12/76, que o pa-
gamanto da 2." chamada, correspondente a 30% (trinta por cento) do valor
nominal subscrito, deverá ser efetuado no período de 21/03/77 a 20'04/77. Esse
pagamento poderá ser efetuado na Divisão de Acionistas da Sociedade ou na
Agência do Banco Itaú S A onde foi realizada a subscrição das ações.

- 39.o DIVIDENDO:
Em 21 de março p. futuro, terá início o pagamento do 39.° dividendo correspon-
dente ao 2.o semestre de 1976. á taxa de 5% (cinco por cenlo) ás ações do
capito! social de CrS 225.000.000.00.

J

2.1 PESSOA FISICA - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE:
2.1.1 - Os dividendos de ncões ao poitador. cujo possuidor não se Identi-

fique, serão pagos com a retenção do imposto de renda á alíquota
de 15% (quinze por cento), de acordo com o artigo 9.» do Decreto-
Lei 1.338 de 23/07/74;

2.1.2 - Os dividendos de ações nominativas ou no portador identificado não
estão sujeitos á incidência do Imposto do Renda na Fonte, salvo
se os acionistas optarem por essa tributação, prevista no sub-item
2.1.1 supra. Se o titular de ações nominativas fizer essa OPÇÃO,
deverá exercê-la. por escrito, ato o dia 04/03/77. O impresso espe-
Ciai para opção poderá ser retirado nos endereços abaixo.

2.2 PESSOAS JURÍDICAS E FUNDOS EM CONDOMÍNIO REFERIDOS NO
ARTIGO 18 DO DECRETO-LEI N.° 1.333 74:
Nào solrem retenção do Imposto de Renda na Fonte.

2 3 - AÇÕES AO PORTADOR:
2.3.1 - O pagamento do dividendo será efetuado contra a apresentação de

cupons n.o 4G. que deverão ser colados em impresso propuo, a dis-
posição dos Senhores Acionistas nos endereços abaixo.

2.4 • SERVIÇOS DE AÇÕES:
2.4.1 - Paia a boa execução destes serviços, ficarão suspensas as transfe-

réncias. conversões de ações, desdobramento e agrupamento de ti tu-
los no periodo de 7 a 20 de março de 1977.

AGE-07 10 76 - AÇÕES SUBSCRITAS E INTEGRALIZADAS:
Encontram-se à disposição cios Senhores Acionistas os títulos representativos
das ações Integrallzadas no ato dn subscrição. A entrega dos referidos títulos
será efetuada contra a apresentação do recibo de quitação das ações subscritas.

SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULOS AO PORTADOR:
Solicitamos aos Senhores Acionistas, possuidores de títulos de ações ao porta-
dor. de emissão desta Sociedade, que •.•.ontem apenas o cupom n.o 40. para com-
parecerem a partir de 21/3/77. ::os emjoroços abaixo, munidos de seus títulos
de ações ordinárias e preferenciais, para serem substituídos por novos. Os tiiu-
los de ações deverão ser relacionados cm impresso próprio, à disposição dos
Senhores Acionistas nos endereços abaixo.

LOCAIS DE ATENDIMENTO:

5 1 • DIVISÃO DE ACIONISTAS: A Av. Paulista n.» 7-8' andar- Sáo Paulo - SP
5 2 - BANCO ITAU S A.: Lm sua rede de Agências.

São Paulo, 25 de fevereiro de 1977.
O CONSELHO OE ADMINISTRAÇÃO

Presidente da
CIP pressiona

O presidente da Ford do Brasil. Sr
Joseph 0'Neill, disse ontem que a lndús-
trla automobilística "recebe realmente
uma pressão do CIP" revelando que sua
empresa teve um balanço negativo em
1976. Segundo ele a ForU perdeu 250 dó-
lares por veiculo com base nos aumentos
de custos que teve c que não foram re-
pausados nos reajustes de preços conce-
didos pelo CIP.

Informou que a empresa deve au-
mentar suas exportações em 17'/o este
ano e lançou ontem mais quatro modelos
de caminhões a diesel. O SrO'Nelll adml-
tiú que a indústria automobilística terá
um crescimento de cerca de 4% cm 1977
mas recusou-se a fazer projeções mais
detalhadas. "O recolhimento restituivcl
da gasolina deve entrar em vigor logo
para que a indústria possa programar-se.
Não se deve ficar só falando, é preciso co-
locá-lo logo em prática", disse.

O Sr 0'Neill explicou que o aumento
das exportações do Grupo Ford/Philco
que chegaram em 1976 a 134 milhões de
dólares amenizaram as perdas no mer-
cado interno. Frisou que a empresa man-
terá a sua linha de produção sem alte-
rações este ano e revelou que foram lan-
çados ontem mais quatro modelos de ca-
mlnhões diesel.

A entrevista de 0'Neill
.IB — Qual a produção da Ford cm

l!i7(i'.> Tode estimar os prejuízos a partir
desse número, já que o Sr Lee laeoea,
presidente internacional da empresa, dis-
se que a Ford Brasil está perdendo 250
dólares em cada varro que produz?

0'Neill — A Ford produziu em 1976,
cerca de 169 mil unidades e posso adian-
tar que o resultado do nosso balanço no
ano passado é negativo. Não vamos dl-
vulgá-lo antes de euvlá-lo á Bolsa de Va-
lores, o que ocorrerá no final do mês de
março. Creio que a palavra do presiden-
te Lee Iacoca foi mal interpretada. Na
realidade o que Iacoca disse, foi que os
230 dólares por veiculo referem-se aos
custos não recuperados, via aumento de
preços segundo as demonstrativos envia-
dos pela Ford Brasil ao CIP. Ê bom que
se compreenda isso, poLs não se pode
multiplicar as 169 mil unidades produzi-
das pelos 250 dólares, que também não
são fixas, mas variáveis. Lembrou que há
meses em que as exportações são favorá-
veis, assim como as vendas no mercado
Interno, o que dá um contrabalanço nos
250 dólares.

JB — Que pressões a indústria auto-
mobilisltca, como a Ford Brasil, recebe?

0'Ncill — A indústria recebe real-
mente uma pressão através do
CIP e também dos concorrentes, que às
vezes coloca o seu preço abaixo do nas-
so; por isso, a rentabilidade nunca é ai-
rançada, e com Isso. em termos de cor-
poraçâo. a situação não é realmente boa
Veja, o Detroit News, também dá a que-
da da rentabilidade da Ford Brasil,

JB — Qual a produção prevista pa-
ra 1977? Qual sua tendência?

0'Ncill — Creio que é difícil fazer
uma previsão para este ano. principal-
mente por causa das medidas governa-
mentais de redução no consumo de com-
bustivel. O crescimento |>oderá se situar
cm torno de mais ou menos 4n. Nào há
maneira de responder com exatidão a
essa pergunta, pois fevereiro pratlcamen.
te tem 15 dias c o ideal é dar mais uns 15
dias para se saber qual será a tendén-
cia do ano.

JB — Bá quanto tempo a Ford vem
tendo esse prejuízo c quanto tempo pode-
rá suportá-lo?

0'Ncill — A Ford vem tendo uma
queda na rentabilidade desde 1973, apre-
sentando um resultado equilibrado em

Ford diz que
as indústrias

1974. Os veículos per capita deixaram de
ganhar em 1975. 100 dólares e em 1970,
como o Lee Iacoca disse, 250 dólares. So-
mente ao final da primeira quinzena de
março, poderemos fazer uma previsão pa-
ra 1977.

JB — Como espera superar a queda
na rentabilidade? K as exportações como
se comportarão cm 1977?

0'Ncill — A Ford está procurando
aumentar a produção de sua linha de ca-
mlnhões diesel, pick-ups e do Cocei. No
caso das exportaçôc-s, vamos ampliá-las
cm 17%, sendo qi* em 197G vendemos pa-ra o exterior, no acordo conjunto Philco-
Ford. 137 milhões de dólares.

JB— Ainda ocorre uma recessão de
vendas dos motores da Ford Brasil parao Canadá? Quais as alternativas de mer-
cado para 1977?

0'Ncill — Realmente, ainda ocorre
uma recessão no mercado canadense,
restringindo em multo nossas exportações
para aquele pais. Entretanto, isso é ex-
plicávcl, pois há uma tendência naquele
mercado para carros maiores. Vamos ex-
portar para o Japão este ano, mas nào
posso revelar ainda a quantidade de mo-
tores que será enviada para aquele
paus.

JB — Serão semelhantes às exporta-
ções para o Canadá?

0'Ncill — Serão sensivelmente meno-
res. não podendo ser comparadas com as
vendas para o Canadá.

JB — O que ficou decidido na visita
do Sr I.ce laeoea ao Brasil, em termos de
ajustes da empresa para enfrentar a que-da na rentabilidade?

0'Ncill — Antes de mais nada, é pre-ciso entender que a visita de Lee Iacoca
ao Brasil foi uma rotina da empresa. Ele
mostrou interesse nos esforços do Gover-
no cm reduzir o consumo de combusti-
vel no pais. O que ficou decidido, foi uma
implementação na fabricação de cami-
nhões diesel, e ainda que continuaremos
dando enia.se ao que já produzimos no
pais.

JB — Quais os planos da Ford, cm
termos de lançamentos?

0'Nelll — Ontem lançamos um novo
modelo de caminhão, o Fr-7000 e, cm
maio. iançaremos o F-8000, F-8500 e o
FT-B000.

JB — Qual o setor da Ford Brasil
que está tendo maiores perdas? Como a
Ford Brasil explica as perdas?

0'Ncill — O setor que está tendo
maiores perdas é o de caminhões, e o
problema está na falta de um repasse
real das aumentas dos custos operacio-
nais da empresa, quando o Conselho In-
termlnlsterial de Preços concede reajus-
tes. Isso causa uma perda na rentabill-
dade da indústria.

JB — A Ford Brasil manteve a dis-
posição de não mais produzir o jipe c a
rural?

0'Ncill — A produção do jipe contí-
nuará normalmente, pois o CIP fez uma
revisão, dando um novo reajuste no seu
preço. Quanto à rural, ainda não sabe-
mas. mas depende de suas vendas, que
no momento sáo baixas. Entretanto, é
bom esperar para uma definição.

JB — A produção do Corccl será cie-
vathi para quanto?

0'Nclll — A produção atual do Cor-
cel é de 100 mil unidades, e nós vamos
elevá-la para 120 mil auais.

JB— E a venda de utilitários no
pais, como anda?

0'Neill — A venda de utilitários no
pais caiu em 1976 em 11,8%, Essa real-
mente é uma tendência mundial e deverá
persistir em 1977. Creio que não se com-
pram camionetas para o transporte de
carga, mas sim de passageiros. Pelo me-
no.s é o que observo.

TREU S. A.
NOVO TELEFONE

PABX 359-4040
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0'Neill disse que a linha de produção não muda

GM reduz produção
e pode demitir mil

Seio Paulo — A General Motors confirmou on-
tem que deverá reduzir sua linha de produção, em-
bora em proporção menor para o Chevette, que
apresenta uma boa aceitação no mercado. Também
dispensará funcionários, em numero que poderá
atingir a 1 mil pessoas, sendo a maioria da fábrica
de São Paulo, abrangendo menos a sua unidade de
São Jo.se dos Campos, no Vale do Paraíba.

Os sindicatos dos metalúrgicos de São Caetano
do Sul c de Sáo Bernardo consideram que "simples-
mente a não contratação de novos funcionários In-
dícarla anormalidade nas vendas da Indústria auto-
mobllistlca. A Volkswagen, por exemplo, continua
com seus 39 mil funcionários, enquanto que na mes-
ma época do ano passado havia elevado o número de
contratações, até atingir o atual estágio".

A decisão da General Motors deverá ser conhe-
cida nas próximas horas, segundo informações de
sua direção, afirmando também que sua produção
continuará dimensionada com os prdidos do merca-
do. No último mês de Janeiro houve uma queda de
12<"i nas vendas da Indústria automobilística, ha-
vendo uma previsão agora de que esse índice chegue
a 15%. Outra empresa que realizou demissões foi a
Massey Fcrguson. que reduziu seu quadro de funcio-
nários de 5 mil 400 para 4 mil 400.

Gerac vê aniaiiliã como
escoar safra agrícola

Brasília e Londrina — O
Grupo Executivo de Racio-
nalização de Consumo de
Combustíveis (Gerac) vai
examinar amanhã, em sua
reunião semanal, o esquema
para o escoamento das sa-
fras agrícolas dos Estados
do Paraná. Santa Catarina
e Rio Grande do Sul. Du-
rante a reunião, os repre-
setUaiv.es d0 Ministério da
Agricultura deverão indicar
os municípios onde os pos-
tos de gasolina serão auto-
rlzados a funcionar nos fe-
riados e fins de semana.

O presidente do Conselho
Nacional do Petróleo, Gene-
ral Oalcl Almeida Costa, fez
ontem uma nova advertén-
cia aos consumidores d c
óleo diesel para que aten-
tem à economia e racional!-
zação do uso desse derlvi-
do. sob pena de o Governo
adotar o depósito restituivel
também para ele. O Gene-
ral Oziel disse que isjo, no

entanto, é uma decisão poli-
Uca e somente o Governo
poderá tomá-la.

CUPONSE PORTARIA

Acrescentou o presidente
do CNP que a criação de"ml nicupons". destinados
aos proprietários de motocl-
cletas e outres veículos cujos
tanques de combustíveis
tenham capacidade Inferior
a cinco litros, não está sen-
do estudado e que o órgão
também não cogita de estu-
dar esse assunto.

Segundo informações do
gerente-adjunto do Banco
do Brasil de Londrina, Al-
mar Santinho, a agencia re-
cebeu r.o último dia 18 cer-
oa de 1 milhão de talões pa-
ra o depósito compulsório
restituivcl, no valor de qua-
íe CrS 200 milhões. A agèn-
cia que centraliza 14 cida-
des da região, já iniciou a
distribuição dos talões.

CDI
In.cndvosa Induitri«ili/açio

BEFIEX
Progrjmi Ispccul de ExporUçlo

Local; Rio de laneiru - Hotel Gloria Dias: 21 e 22 de março

O Centro de Treinjmento Empresarial, montou um Seminário Inte>'
grado para Dirigentes de Empresas para analise da atual política governa-;
mental de Incentivai t Projetos de Inrtuslr uli jiçio, Administrada pelo CDI'
— Conselho de Desensohimenlo Industrial e do» estímulos ao< Programas
Especiais de EsporUçio, leliei inclusise as novas diretrizes para as peque*na* r médíat rmprru..

No Seminário com a participação d especialistas nosetoresobaco*
ordenaçáodosDis. Otto Mozes e Sérgio Mussalo, dar-se-a o lançamento dt
nova Resista de legislação do CDI a Beíiet, atualuável que será distribuída
SOS participante*.

Retirada de Programas e Inscrições - Rio de Janeiro: Rua teandre
Martins n.° 20 • s/ 8<U -Tel. 2.43-6247; em Sáo Paulo: a Rua Libero Badaron.»
377- 2.» andar-C]. .210-Telj.: Jó-9041 e Jb-6269
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Celso Felipe Viana.
11 anos.

Os pais de Celso tem o maior
cuidado com o futuro do

filho. -Ogoq-coCcUinho
complciou idade, eles o
nutriculararn no Curso

Júnior da Cultura Inglesa.
As\im. quando o Celso

terminai .•. íi__lo, estará ainda
m.L- qualiiua-o para a vida:

cie será bilingüe E o teu filho?
Matricule-o na Cultura Inglesa.y
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Brasil é um dos 5 países
que recebem gasolina de
contrabando da Bolívia

La Paz — Os brasileiros
tee beneficiam da gasolina
boliviana gr^as ao contra-
bando, pois em La Paz o
prerjo do litro é de 10 cents
de dólar, e no Brasil custa
cm'torno de meio dólar. A
denjmeia íoi íelta à agência
noticiosa Francc Pressc pe-
Io gerente da empresa esta-
tal .Yacimientos Petrolíferos
Flscales Bolivianos (YPFB),
Rolando Prada.

O funcionário boliviano
acrescentou que todas as
nações vizinhas além do
Brasil, como Argentina, Pa-
raguai, Chile e Peru se be-
neficiam, de algum modo,
dos preços baixos dos com-
bustiveis da Bolívia. Ele re-

velou que cerca de 1 mil
barris diários passam clan-
destlnamente às fronteiras
em direção ao exterior.

PRODUÇÃO
Em r e 1 aç ã o às prós-

pecções petrolíferas, Prada
disse que das 13 empresa»
estrangeiras que operavam
na Bolívia apenas restam
seis em operações, tendo se
retirado as restantes.

Sobre o gaseoduto Santa
Cruz-Corumbá (Brasil) es-
clareceu que ele ainda sa
encontra na fase de ante-
projeto. O gaseoduto foi de-
cidido após a visita do Pre-
sidente Ernesto Geisel em
22 de maio de 1974.

PREÇO DA GASOLINA
[jandet977]
US$~ 1 litro
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Déficit comercial dos
EUA aumenta em janeiro

Washington — O déficit
comercial dos Estados Uni-
dos atingiu em joneiro últi-
ma a 1 bilhão 670 milhões
dc*dólares, o pior de todos
os'tempos em um mês, se-
gundo anunciou ontem o
Departamento iiorle-amcri-
cano do Comércio. O déficit
de1 janeiro quase triplicou o
de dezembro, que foi de 610
milhões de dólares.

O relatório do Departa-
mento do Comércio revela
que as importações soma-
ram 11 bilhões de dólares,
e as exportações, 9 bilhões

600 milhões. Desde maio de
1976, os Estados Unidos não
encerraram um só mês com
superávit comercial. Ató
agora, o maior déficit íoi
registrado em novembro do
ano passado, quando atin-
giu a 1 bilhão 30 milhões
de dólares.

Em janeiro último, as lm-
portações de produtos pe-
troliferos cusatram aos Es-
tados Unidos 3 bilhões 100
milhões de dólares. Café e
alimentos foram outros pro-
dutos adquiridos em grandes

quantidades.
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O secretário-geral da OPEP, Mohamed Jaidah (C), ladeado pelos re-
presentantes da Arábia Saudita e do Qatar, Mohamed Hassanian e
Al Thani, na abertura do encontro de Viena, em cuja agenda não

consta o problema do preço duplo

Novo fundo de ajuda da OPEP
é de 800 milhões de dólares

Viena — Os Ministros das
Finanças dos 13 países
membros da Organização
dos Paises Exportadores de
Petróleo (OPEP) estiveram
reunidos ontem durant c
duas horas e meia na sede
do cartel em Viena discu-
tlndo detalhes de um novo
fundo especial de 800 mi.
lhões de dólares (CrS 10 bl-
Lhões 296 milhões) destina-
do a ajudar países em dc-
senvolvlmento com proble-
mas em seus balanços de
pagamento.

A conferência ministerial
é a primeira realizada pelo
cartel petrolífero desde a
reunião dos Ministros do
Petróleo em 15 de dezembro
do ano passado, em Dona,
no Qatar, quando foram dc-
cidldos os novos preços do
óleo bruto. Na atual reunião
deverá ser determinado o
montante das contribuições
que cada um dos 13 mem-
bros da OPEP deve fazer ao
fundo e a maneira como
distribuir os créditos.

O chefe do Departamento
de Informações da OPEP,
Hamid Zahcrl, revelou que
em 1976 a OPEP entregou
cerca dc 50% do primeiro
fundo (400 milhões dc dóla-
res) ao Fundo para o De-
senvolvimenito da Agricultu-
ra (FIDA) da Organização
das Nações Unidas para
Agricultura c Alimentação
(FAO), c agora dará crédl-
tos em maior montante pa-
ra ajudar as nações pobres
do Terceiro Mundo.

No ano passado, para os
países subdesenvolvidos fo-
ram distribuídos 200 mi-
lhões de dólares, dos quais
184 milhões já foram gas-
tos, em créditos a longo
prazo e sem juros concedi-
dos a umas 40 nações sub-
desenvolvidas. Os Ministros
debaterão também na ntual
reunião de Viena a ajuda
para estabelecer um "fundo
de matérias-primas", que
possa garantir preços está-

veis aos produtos de expor-
tação do Terceiro Mundo.

Segundo Zaherl, o proble-
mas do preço duplo do pe-
tróleo não conta da agenda
do atual encontro cm Vle-
na, referindo-se á divisão
dos 13 membros da OPEP
com respeito às majorações
do produto decididas em
dezembro passado, quando
sauditas e os Emlrados au-
mentaram 5% os preços e
o grupo dos onze 10% em
janeiro e mais 5% a partir
de julho próximo.

A Libia nfto compareceu
à sessão de ontem, e a
OPEP não deu nenhuma
explicação sobre o fato.
Também a delegação dos
Emlrados Árabes Unidas
não esteve presente à
sessão inaugural rio encon-
tro dc Viena. As deiíbe-
rações definitivas da pre.
sente reunião ministerial
deverão ser conhecidas ho-
je, quando será distribuído
um comunicado.

Petrobrás investe em 1977
mais 88.1°/o na exploração

A Petrobrás vai investir, este ano,
CrS 24 bilhões 941 milhões em suas atl-
vldades e das subsidiárias, correspon-
dendo a um aumento de 56,2% em re-
lação a 1976, quando o investimento che-
gou a Cr$ 15 bilhões 964 milhões. A área
de exploração e produção de petróleo
receberá Cr$ 10 bilhões 914 milhões ...
83,1% mais que no ano passado e cor-
respondendo a 43.8% do investimento to-
tel.

Em termos percentuais, o segundo
setor de destaque é o transporte mari-
timo, que cresceu 71,3%, passando de CrS
1 bilhão 19 milhões em 1976 para CrS 2
bilhões 535 milhões em 1977. A área do
refino, que até 1975 concentrava a maior
parcela dos investimentos, terá, cm 1977.
CrS 6 bilhões 675 milhões, um acréscimo
de 35,2% em relação ao gasto cm 1976,
que foram Cr$ 4 bilhões 935 milhões.

Adiar petróleo
O volume dc Investimentos na área

dc exploração e produção de petróleo

para 1977 — equivalente a 850 milhões
dc dólares — indica uma mudança na
posição da Petrobrás, mais sensível de
1975 para cá. Naquele ano, a explora-
ção e produção de petróleo recebia pou-
co mais de Cr$ 3 bilhões, o que repre-
sentava 27,1% do investimento total da
empresa.

No ano passado, o valor subia paraCrS 5 bilhões 801 milhões e 367o do in-
vestimenta global. Pelo total previsto pa-
ra 1977, que será dividido entre explora-
ção e produção, cm partes praticamente
iguais, cada um destes setores vai rece-
ber um volume de recursos quase Igual
ao que foi destinado, ano passado, para
as duas áreas juntas. Em termos prá-
ticos, os 425 milhões de dólare.s para a
exploração colocam a Petrobrás no mes-
mo nivel dos investimentos efetuados cm
algumas áreas do Mar do Norte e ga-
rantera a perfuração de um número bas-
tante elevado de poços, tanto no mar
(principalmente i. como cm terra.

INVESTIMENTOS DA PETROBRÁS PARA 19
(Em CrS) milhões)

1976 1977

Explorarão e Produção 5 801 10 91.1
Refinado 4 935 6 6/5
Transporia Marítimo I 019 | 744
Terminais e Oleodutos 2 412 2 535
Xiito |I4 135
Outros 866 933
Subsidiárias 817 2 005
Total 15 964 24 941

98,1
35,2
71,3
5.0

18,4
7,7

145,.1
56,2

Novos riscos ainda estão sem data
Ainda não existe nenhuma previsão

da Petrobrás com relação a uma nova
concorrência para os contratos de risco,
de acordo com o Sr Lauro Vieira, res-
ponsável pela Superintendência dos
Contratos de Exploração, Supex.

Segundo ele, "a Supex existe para
discutir, efetuar e fiscalizar os contra-
tos de risco. Por isso, enquanto ucom-
panhamos o Inicio das operações da
BP. Elf-AGIP e Shell c discutimos com
a Exxon o quarto contrato, que falta
para ser assinado, ao mesmo tempo, nos
preparamos para uma futura decisão
superior, determinando nova licitação".

Nada
O superintendente da Supex diz que,"no momento, estamos burilando a ml-

nuta dos contratos de risco — dentro
da mesma estrutura básica e exigências
— para uma possível nova concorrên-
cia". Lauro Vieira afirma que a Petro-
brás ainda não pensou em estudar as
áreas que possam ser oferecidas, "pois
só estamos, até agora, trabalhando na
minuta".

Sobre alterações nas condições exl-
gidas ás empresas internacionais, o téc-
nico da Petrobrás diz que "evidente-
mente, as exigências vão ser as mesmas,
pois senão, ,->.s empresas que se apresen-
taram na concorrência de 1976 teriam
toda razão em r iamar. O que muda
na minuta é exatamente o que íoi dis-
cutido entre as empresas concorrentes
e a Petrobrás e modificado, dc comum
acordo. Na verdade, estamos apenas
burilando a minuta original, para maior
empa tia".

lí^C/' w H /liouBRADESCO
ASSOCIADO AOS GRUPOS SEGURADORES SUL AMÉRICA E ATLÀNTICA-BOAVISTA

FUNDO DÊ INVESTIMENTO B BI. BRADESCO
CG.C n.* 47.178.041 /0001 -36

RELATÓRIO DO 2.° SEMESTRE DE 1976
Administrador: Brinco Bradesco da Investimento S.A.
Avenida IpImnQt, 210 - 1,* Sobtoloia • SP
CG.C. n.» 60.665.092/0001.66

Assessotia da: COOESBRAS.A. - Corretor* d»Títulos a Valores Mobiliários
Avenida l>rânaa. ZSZ - 11.» o 12.«andJte*- SP - Rua do Ouvido/, 108 - Lci4 - Rio lia Janeiro • RJ
C.ü.C n." 61.865.045/0001-32

MENSAGEM DO ADMINISTRADOR

Prezados Condôminos:
É com satisfação quo apresentamos a seguir a Carteira do Investimentos e es Demonstrações do Balanço Patrimonial

e Lucros o Perdas, referentes ao 2.° semestre do 1976.
Agradecemos d piefctõncin o coloaimo-nos ã inteira disposição do V. Sas., em nossas dependências ou cm quaisquer das-

800 atjCMicias do Banco Brasileiro do Descontos S.A_

Atenciosamente
BANCO BRADESCO DE INVESTIMENTO S.A.

- Administrador -

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO ENCERRADAS EM 31.12.76
DEBITO

Taxada Administração
Cottciaflons o tmolumontos .
Imposto do Renda na Fonto .
Auditoria 
Desagto na Venda do Títulos .
Outras Despesas... ,

Subtolal.
Resultado do Exercíc.o 

1.318.
133,

11
33

3.19J

4.700
4.864.

975,43
829.56
64;-.47
ooo.oo
.385.20
289.00
.124.72
635.12

TOTAl. 0.554.759.84

CREDITO

Bonificações cm Títulos ..
Bo»ihc4i;òos om Dinheiro
Dividendos
Açfo na Venda do Títulos .
Outras Rocehas

Cr)

5 649 936.98

2.471.213.63
698.870.00
744.633.18

9.554.759.84

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31.12.76
ATIVO Cr» Cr»

DISPONÍVEL
Bancos c, Movimento .,
Tilulos Federaisc/ Prazo-LTH.

REALIZÁVEL
Valor da Carteira

Custo *•¦••¦••••¦•
Vatiacio
Bonificações a Rccober,.....

Dividendos a Rocobor
Valoics a Receber „

Subtolal

COMPENSAÇÃO
Valores em Custódio.

.(->

14.352.18
13.992.876,19 14.007.228,37

63.554.686,11
16.998.271,39 46.556.414,72

4.086.591,72
170.024,91

64.820.259,72

45.760.361,19

TOTAL  110.580 620.31-

PASSIVO Cr» Cr»
PATRIMÔNIO LIQUIDO  64.80O.759.72
VALOR DA COTA 2.776

NUMERO DE COTAS
NUMERO DE COTISTAS.

23.339472
19 939

INVESTIDORES
Anuisição do Cota?'

Pessoas Fisicas  25.122.321,65
Pessoas Juiidica  19.413.768,55

REAJUSTE
Variação no Valor d» Catteir» (—) 14.570.493.67
Variacio no Resgata de Cota* 34.7C0.0t7.67
Resultado Emic. Anteriores (—) 4.779.469,60
Resultado do Exercício 4.854.635.12
EXIGI VEL
Obriflucòcsa Parjar ...,.*.....*••.... •
RESULTADO PENDENTE
Roccdas Diferidas .,„,,„„„ ;

Subtolal
COMPENSAÇÃO '
VitlorcsCustodiados •...•....•*....».....

44.536.030.20

20.159.524,00

7B.145;52

16.500.00

3.000.00
64.820.259,72

45.760.361,19

TOTAL  110.580.620.91

DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO

Valor do Carteira.....
Disponibilidade
Tituios Federais do Curto Pra.ro - LTN.
Dividendos a Receber
Boniticiçdasa Receber
Valorlravão do Bonificações a Receber
Encargos a Cumprir
PATRIMÔNIO LIQUIDO
Valor da Cota em 31.12.76
Número de Cotas cm 31.12.76
Número d. Cotistas em 31.12.76

.(-)

Cr*
46.556.414,72

1-I.J52.13
13.992.876,19

170.024.91
1.653.814,00
2.427.777.72

1 9.500.00
64.600.759.72

2.776
23.339.472

19.939

DIRETORIA

Amador Aguiar
Luiz Sitvuiiii
Mano Coelho Aguiar
Attina Avian
Leonardo Grácia Júnior
Ljiaro do Mello Brandão
Francisco Sanchci
Antônio Aiiuiar Graça
Antônio Beltran Mottiner
Mato» Tü"aka
Hans Ktnrich Huidm.ir.n

Sao Paulo. 31 de dfcttjnbro de 1976
JOSÉ FERREIRA UE CAMARGO

TC CRC SP ¦ 90,556

PARECER DOS AUDITORES

limos Srs,
INVESTIDORES DO FUNDO DE INVESTIMFNTO B.B.l. - BRADESCO

£s5?H;w^-TO.^S»'.ma\-P4!aarauj.^^ B.B.I.

Em nossa opiniSo. aj Oemonsttaçftes Contábeis acima referidas relletcm. adequadamente, o situação patrimonial e a posiçja financeira do FUN DO DE
INVESTIMENTO B.B.l. - BRADESCO. em 31 de dezembro do 1976. e o resultado do suas operações correspondentes ao semestre lindo naquela d*'.?, d*
acordo com os phncipiosdo contabilidade geralmente <cettQa>aalfeadttlcoiy^^ÍBiinfetede-glB rcUíáa âO-»c*i«íaíiò"anterior.

BRADESCO. levantartn rim TM rf- isst0!)g&à&á&í&&SS-*ÍSSiS
Demonstrações dos Contas do Resultado, do Patrimônio Liquido o da Composição da Carteira de Investimentos, correspondentes ao somestro lindo naquela
data. Nosso exame foi efetuado dc acordo com as normas do auditoria geralmente aceitas e. conseqüentemente, incluiu as provas nos registros coniábch.
verificação da existência dos tituios intenrantes do Fundo, através da confirmação dos valores em custodia pelos depositários, bem como sua corrota avaliação
o outros procedtmontos do auditoria quo julgamos necessários nas circunstâncias.

JOSÉ MARIA PINTO Z1LL1
Diretor

ContadofCRC-SP-48.452-AI-PF-51
GEMEC-RAI72/041-4-FJ

CPF 007.220.908

S3o Paulo, 12 do janeiro de 1977

."SOTEC-AUD"- Auditores Independentes S/C Ltd».
CRC - SP tl.« 2.235 - CG.C. n." 60.614.377/0001-62

GEMEC-RAI 72/041 - PJ

ANTÔNIO DE ROSA
Diretor

Contadof-CRC-GB 17.552-TSp. 15.At-PF.52
ÜEMEC-HAI/2i0-11.5-FJ

CPF 002.283.708

POSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO B.B.l. - BRADESCO EM 31.12.76

NOME DA EMPRESA CLASSE N.-DE
AÇÕES

VALOR
GLOBAL NOME DA EMPRESA CLASSE N.»DE

AÇÕES
VALOR

GLOBAL NOME DA EMPRESA CLASSE N.« DE
AÇÕES

VALOR
GLOBAL NOME DA EMPRESA CLASSE N- OE

AÇÕES
VALOR

GLOBAL

1. INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS 16,80

Bco.da Amaronia ON
Bco. Auxiliar ON
Bco. Auxiliar PN
Bco. do Brasil ON
Bco.do Brasil PPc/10
Bco. Com. Ind. S. Pauto ON
Bco.do Est. Sta. Catarina PPB c/D
Bco. doEst. da Guanabara ON
Bco. do Est. de S. Paulo ON

, Bco. Econômico da Bahia ON
Bco. Mercantil do S. Paulo PN
Bco. Noroeste do S. Paulo ON
Uniío de Bancos ON
Sul América -sCia. Nac. do SefJ. ON

2. BORRACHAS
PLÁSTICOS '

Goyana
Goyana
Pirâmide* Brasília
Pirelli
Piielli '

15.15
OP
PPAc/18
CP
PPc/41
OPc/41

4.162
887.303•313.112
854.690
797.882
281.510

1.298.79S
23.337
10.000
12.417

139
17.500
12.000

3.921

37.690
930.498
«97.750
796.476

2.000.000

2.164.24
940.541.13
181.604,98

2.700.820.40
2.840.459,92

281.510.00
779.277,60

16.335,90
13.500.00
17.383.60

145,95
37.450,00

6.240.00
3.921.00

7821.354,95

105.532.00
2.419.294,80

4*3 122.50
1.194.7ÍÍÕO
2.920.000.00
7.052.673.30

3. CIMENTO
ECONSTRUÇÕES

CaiJnicaChiarelli
Coiütr. A. Lindentberg
Constr. A. Undomberg
EternitdoBtasil
Eternitdo Brasil

0.84
OPc/5
OP
PP
PNB
PPB c/7

77.498 73.623,10
106.499 79.874,25
350.716 220.951.08
14.377 14.377.00

4. COMÉRCIO E LOJAS 0.39
Ultralar PP c/8

e. eletromecAnica, mecânica
E ELETRÔNICA 10,11

Amo
ttetio Aço Altoni
Ericsson
Ind. Romi
Ind.Villarea
lnd.Villaiet
Semp •
Valmet

S.ENEROIA ELÉTRICA
CESP
Light

PPc/60
OPc/10
OPc/13
OPc/8
PPAc/12
PPB c/12
OPc/7
OPc/7

3.594

723.225

285.173
260.978
82.918

316.000
7.941

623598
188.571
846.000

3.234,60
392.060.03

180.806,25
180.806,25

701.138.10
190.741,76
29.849.76

1.661.040,00
22.314,21

1.471J10.3S
84.856.95

644.230.00
4.705.529.18

7. MADEIRA. PAPEL
E GRAFICA

Durotex
Móveis Cimo
Móveis Cimo
Móveis Cinto

8. VESTUÁRIO
Alpargataa

9. METALURGIA
Fundição Tupy

10. MINERAÇÃO
Vala do Rio Doce

3,40

3.24

1,46

4.94)

PPc/46
OPc/15
PPAc/16
PPB c/16

PPc/30

PPc/61

67.908
24.555

919.939
94 0.744

81.071,20
20.871,75

735.951.20
743.187,78

1.531.081,91

11. ALIMENTOS, BEBIDAS

6.62
PPc/18 2.296.713 1.0DC.487.S3
OPc/21 2.8S5.525 2.026.067.50

3.0S3.355.48

E FUMOS
Andcrson Ctaytort
Brahma
Cita
Iguaçu Café Sotüvet
Iguaçu Cale Solúvel
Sadia Concórdia
Souza Crui

13,42

f?

OPc/9
PP
PP c/41
PP
PPB
PPc/15
OP

659.920 1.510.288,03" 1.510.288.00

435.075 678.25175
67&25V5

024.044 2.300.S69.58
2^00.869,56

464.442.88
415.165.95

822.748 1.234.122.00
472.485 245.692.20

69.060.50
1.679.131.00
2.250.786.24
6 248.400.77

263.8S3
267.849,

118.121
877.295
781:523

12. FERTILIZANTES
E PROD.

P/AGRICULTURA 0.76
Copas 0P c;9 492.966

13. PETRÓLEO. OUIMICA
E PETROQUÍMICA 6.28

Petrobrás PPc/17 734.410
Whita Martins OP 290.417
Unipar OE 15.133
Umpar PE 99J60

14. SIDERURGIA 13.92
AçosVilIares PPB Div. 437.475
Sid.Aconorte PPAc/18 455.388
Sid. Bclcjo Mineirs OP 1.166.658•Sid. Nacional PPB 923.879
Sid. Riograndens. PP c/23 675.935

15. TÊXTIL C.57
Hcring

16. RAMOS DIVERSOS 3.10
Brasmolor OPc'61 617.899
Mointio da Lapa PPc,5 16 SOO
MomhodaLapa OPc/11 52.500
Mo.nho Santista OP c/45 300.931
Vidrana Santa Marina OP 200 000

35493S.52
354.935,52

1.659.766.60
698.259.02
18316.98

182.822.40
2.459.165.00

1.312.425.00
510.032.32

3231.642.66
508.133.45
919271.60

6.481.505.03

PPA c/29 236.468 263.550.56
263.550.56

852.700.62
23 520.00
52.500.00

279-865.83
234.000.00

1.442 586.45

OUTRAS INFORMAÇÕES: — 1) Tbjb da Ingresso: t,0K — 2) Taxa da Administração: 4.0Í4 a.a. «obra Patrimônio Liquido M4dk> — 3) Despasaa Opctacionaia do Semestre: 0.2654 «obra Pauiminio Liquido Médio.
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— Informe Econômico —
Mudanças na Petrobrás

Decidido ontem:
O Sr Paulo Vieira Belotti assume o car-

go de diretor administrativo da Petrobrás,
em lugar do General Celso Daltro dos San-
tos. Ontem, Belotti transmitiu ao Sr Lycio
de Faria a Secretaria-Geral do Ministério
da Indústria e do Comércio.

Também deixaram a diretoria da Petro-
brás o engenheiro Haroldo Ramos ãa Silva
e o Almirante Adolfo Barroso Vasconcelos, di-
rctores de exploração e produção, e de trans-
portes. Em seus lugares entraram o enge-
nheiro José Marques da Silva e o Comandan-
te Paulo Alcindo Teixeira.

INão é só o Ministro
O Ministro Shigeaki Ueki, das Mi7ias e

Energia, admitiu que o Governo não está sa-
tisfeito com o ritmo de execução ão Progra-
ma Nacional do Álcool.

Nem o Governo nem mais ninguém.
Acontece, porém, que o único responsa-

vel pela "grande diferença entre o que a gen-te quer e o que se pode fazer", como diz o
Ministro, é o próprio Governo.

Desde 1933 que se fala no Brasil num
plano para produzir mais álcool e adiciona-
Io á gasolina.

Os preços do petróleo exploáiram em
fins de 1973. O Programa Nacional ão Álcool
foi assinado em novembro de 1975. Foram
necessários, portanto, áois anos até que o
Governo despertasse para a necessidade indis-
cativei de acionar um ambicioso programade álcool.

Todos sabem que o Programa está an-
dando num ritmo absolutamente inadmissí-
vel: o Ministro das Minas e Energia, os usi-
neiros, os fabricantes de equipamentos paraas usinas, e até o Ministro Calmou de Sá,
assim que tomou posse, anunciou que o Ban-
co do Brasil passaria a supervisionar a exe-
cução do Programa. Depois desmentiu.

A essa altura, estão aprovados projetos
que garantem a produção adicional ãe 2 bi-
lhões de litros de álcool. Ê a metade do queestá previsto no Programa.

Todo o Programa não envolve um úni-
co centavo de importações — a indústria na-
cionai é capaz de fornecer todos os equipa-
mentos necessários à construção de usinas
autônomas ou à ampliação das anexas.

Dow e Salgema
Sobre a informação da Salgema de que

já teria feito um acordo para fornecer 50
mil toneladas/ano de cloro à Doio Química,
diz agora a Dow:

"A Dow Química está otimista com re-
lação às negociações, mas ainda aguarda a
proposta comercial definitiva da Salgema."

"A Dow Química confirma que já fo-
ram realizadas reuniões com a Salgema, on-
de se discutiu o oferecimeiito de cloro. E nu-
ma dessas reuniões foram levantadas várias
questões sobre o transporte desse produto,
desde a Salgema, em Alagoas, até o comple-
xo da Dow, em Aratu, va Bahia. Inclusive,
foram discutidos os impactos ecológicos des-
se transporte."

"A Salgema informou que ainda esta-
va estudando aspectos econômicos e de segu-
rança envolvidos nesse oferecimento."

"O fornecimento do produto será
posto fábrica em Aratu e, portanto, esta-
rá a cargo da Salgema a responsabilidade so-
bre o transporte e os riscos dessas opera-
ções".

Uma hipótese: a Dow Química não está
confiando muito nos atuais viétodos da Sal-
gema para realizar o transporte de cloro; en-
quanto não estiver mais segura, não leva
muito em consideração as propostas de ven-
das feitas pela Salgema.

O peso rio aço
O aumento de 19rf0 nos preços dos aços

planos, os custos operacionais da Volkswa-
gen cresceram entre 1,5% e 2%.

O CIP que se prepare.

Imóvel usado

Diante da escassez de financiamentos
para imóveis com ?nais de ISO dias de "ha-
bite-se", dois tipos de argumentos têm ser-
vido de base às avaliações sobre as tendên-
cias do mercado imobiliário, agora às voltas
com as primeiras repercussões das medidas
adotadas há quase um ano para "desaque-
cè-lo".

Uns confiam em que os proprietários de
um imóvel de sala e quarto estão sempre dis-
postos a dá-lo como entrada para um sala e
dois quartos; e que os do7ios de apartamen-
tos de sala e dois quartos quase sempre de-
sejam comprar um de três quartos. Pelo ra-
ciocinio, não há medida capaz de afetar o
mercado.

Outros, porém comparam, o mercado imo-
biliário ao automobilístico. Segundo eles, só
se vende carro novo quando o mercado de
carros usados se mostra dinâmico. Assim,
qualquer desaceleração na venda de imóveis
usados — como a que notam agora com o
fechamento das Caixas e a extrema seletivi-
dade das sociedades de crédito imobiliário —
faz com que o estoque de imóveis novos não
vendidos aumente rapidamente. O mercado,
portanto, tende a se estreitar.

Preço do café aumenta hoje até
fi 8°fo em supermercados cariocas

O café torrado e moído será
vendido no varejo, a partir de ho-
je a Cr$ 46,30 o quilo, 5,2% acima
do preço de Cr$ 44,00 que vigora-
va desde abril de 1976, segundo in-
formou ontem a .Associação dos
Supermercados do Estado do Rio
de Janeiro (Asserj). O café moído
na hora passará de CrS 44,20 pa-ra CrS 47,20 e o café embalado a
vácuo, de CrS 45,60 para CrS 47,94,
o que significa aumento de 6,8 %e 5,1%, respectivamente. O au-
mento foi decidido pela Associa-
ção Brasileira da Indústria de
Torrefação e Moagem de Café, se-
gundo a Asserj.

O Conselho Interministerial
de Preços (CIP) informou quenão autorizou o aumento do café,
mas que, pelo fato de o produto es-tar sob regime de "liberdade vi-
giada", a indústria poderá prati-car o reajuste e encaminhar ao
mesmo tempo o pedido, o que, até
ontem, não havia sido feito. OCIP terá 45 dias para homologar
ou não o aumento de acordo coma análise de custos.

O presidente do Sindicato da
Indústria de Torrefação de Café
do Estado de São Paulo, Sr Wal-
ter Pierrot, disse que o aumento
cobrirá apenas custos operacio-
nais, mas não corrigirá a alta dos
preços do café verde. O Sr Walter
Pierrot disse que o custo do caféverde é equivalente ao de abril de
1976 para a indústria. Explicou
que, então, os torrefadores obti-
nham metade do produto no mer-
cado à cotação de CrS 1 mil 300
por saca e a outra metade com
subsídio do IBC a CrS 1 mil 200
por saca. Desde fevereiro, o IBC
passou a fornecer, a CrS 1 mil 200,
90 % do café que a indústria uti-
liza, enquanto 10% são adquiridos
no mercado a cerca de CrS 3 mil
300. Acrescentou que se, a partir
de abril, o IBC reduzir o percen-
tual do café fornecido com sub-
sídios, o preço no varejo será ma-
jorado na proporção em que au-
mentar o custo da matéria-prima
para a indústria.

Calazans pede diversificação
Brasília — O presidente do Insti-

tuto Brasileiro do Cafó (IBC), Sr Ca-
niilo Calazans, afirmou ontem que,
apesar de o Governo estar satisfeito
com as atuais cotações do café no
mercado internacional, "continua sen-
do fundamental para o pais dlverslfi-
car ao máximo suas exportações, for-
talecendo também os produtos manu-
faturados".

O presidente do IBC disse ainda
que a atual performance do café den-
tro da pauta brasileira de exporta-
ções, (no mês de Janeiro, representou
mais de 40% do total das vendas ex-
ternas) pode ser considerada, do pon-
to-dc-vista histórico, como um retro-
cesso.

O Sr Camilo Calazans não quisfazer previsões sobre a receita cam-
bial do Brasil com ns exportações de
café, alegando que, "se acertar, nin-
fruem mais vai lembrar o fato, mas se
houver erro no cálculo, todos irão co-
brar depois". Confirmou que, em 60
dias. as exportações brasileiras de ca-
fé vão atingir 600 milhões de dólares,
com base nos contratos firmados nos
meses de Janeiro e fevereiro.

A estratégia do Governo, assina-
lou, "é vender o máximo de café pos-
sivcl, atendendo toda a demanda, des-
de que o preço esteja evoluindo de ma-
nelra satisfatória. Agora, se as cota-
ções baixarem, ai retiramos o caíé
brasileiro do mercado".

Sobre os comentários de que o IBC
Iria fazer um reajuste drástico no con-
fisco cambial cobrado por cada saca

exportada, com o objetivo de reduzir
as exportações em favor do abasteci-
mento do mercado interno, o presi-
dente do IBC disse estar ocorrendo má
informação: "Em dezembro passado,
quando o preço do café já estava em
alta mas o produto brasileiro não ti-
nha conseguido boas cotações, fiz ges-
toes Junto ao Conselho Monetário Na-
cionai e consegui congelar os reajus-
tes por seis meses".

E acrescentou: "Agora com a alta
verificada nos preços, voltamos ao sis-
tema anterior: elevações no confisco
toda vez que o cruzeiro for desvalorl-
zado em relação ao dólar".

O Sr Camilo Caiazans disse tam-
bém que o Brasil não deve exportar
este ano acima de 12 milhões de sa-
oas, "porque, em 1978, não teremos es-
toques e vamos contar apenas com a
produção do ano. Precisamos garan-
tir o fornecimento aos nossos compra-
dores tradicionais".

Mercado
O presidente do IBC afirmou ain-

da que os importadores deverão au-
mentar suas compras de café até o
mès de Junho para prevenir uma pos-
sivel escassez provocada por proble-
mas climáticos. "De julho a setembro,
os compradores vão se retrair e, por
isso mesmo, é muito difícil fazer uma
previsão de preço e de quanto o Bra-
sll vat conseguir em dólares com as
exportações de café", acrescentou.

Maior consumo e redução do
estoque americano explicam,
as altas cotações da soja

Porto Alegre — A redução das estoques rema-nascentes da safra anterior dos Estados Unidos e oaumento no consumo de grãos e farelo provocadopelo rigoroso inverno na América do Norte e na Eu-ropa, foram os principais fatores, apontados pelosexportadores gaúchos, que favoreceram a alta n|_scotações da soja no mercado internacional.
Ontem as cotações para grãos na Bolsa deChicago situaram-se em 296 dólares (CrS 3 mil 809)

por tonelada para embarque em maio, e os exporta-dores acreditam que a tendência para até meadosde maio é de firmeza de mercado, o que poderá ele-var as cotações em torno de 500 dólares por tone-lada, equiparando-se assim aos níveis alcançados emagosto de 1973, quando a soja em grão chegou aser cotada em 520 dólares por tonelada.

Exportador explica alta
São Paulo — "A alta do café se

Justifica pela falta do produto, Já que
a procura é bem maior que a oferta",
afirmou ontem o presidente da Asso-
clação Comercial de Santos, Augusto
cia Silva Saraiva. Na opinião do Sr
Saraiva, "os 

preços estão aumentan-
do de forma assustadora e sincera-
mente não podemos precisar até que
ponto irão chegar". O presidente da
ACS justifica a alta do café, dizendo
que a cada ano aumenta de forma
considerável o número de consumido-
res, mas as safras não atendem ao
crescimento da demanda.

O.s exportadores encaram a situa-
ção do mercado com muito realismo
e o presidente da ACS afirma que "a
escassez do produto e os erros estra-
tégicos dos que querem fazer um
boicote são condições que favorecem
a situação atual". Ele faz questão de
frisar que não existe apreensão na
praça caíeeira de Santos, e cita "o
Subsecretário de Estado norte-ameri-
cano, Julius Katz, que recentemente
deu uma declaração de apoio aos ex-
portadores, destacando a escassez do
café".

FATORES DE ALTA

Segundo o vice-presidente
da Federação das Asso-
ciações Comerciais do Esta-
do, Sr O.scar Caleffí, uma
série de fatores contribuiu
para a alta da soja neste
ano, a exemplo de 11)73, mas
o fato preponderante é o de
que os estoques norte-ame-
ricanos f.carão reduzidos a
quase zero neste ano, devido
à redução na área plantadac a baixa produtividade ai-
cançada na ultima saíra
norte-americana.

Alie-se a isto o alto con-
sumo de rações idas quais o
farelo é componente básicoi
em relação ao ano anterior
diante do rigoroso inverno
tanto nos Estados Unidos
como na Europa. O Sr Os-
car Caleffi lembrou ainda
que entraram no mercado
de soja neste ano paises
produtores e que tradlcio-
nalmente nuo são compra-
dores.

"Por 
problemas de cima

ou mesmo de catástrofes
(terremotos), paises asiáti-
cos começaram a comprar
soja. justamente muna épo-
ca em que a disponibilidade
não é tão grande assim, vis-
to que os Estadas Unidos
processaram mais grãos do
que normalmente faziam",
disse ele.

A área de plantio de soja
nos Estados Unidcs para a
próxima safra registrará
um incremento na ordem

de 5,5*á, e como os no:te-
americanas esperam u rri a
produção normal para 1978,
os preços tendem a sofrer
uma relativa baixa a partir
de julho, pois serão divulga-
das as primeiras estimati-
vas da safra norte-amerd-
cana, explicou o diretor da
Pampa S.A.. Importadora, e
Exportadora, Sr Rodolfo
PfiUcher.

PREÇOS E COMPRAS
I

Mesmo assim, a queda
não deverá ultrapassar os
USS 20/t. o que, aos preços
atuais, garantiria á soja
brasileira cotações em tdr-
no de USS 270 por tonelada,
nível considerado muito
bom pelos exportadores e
produtores, que por sua vez
já tem assegurados preços
de Cr$ 160 o saco de 60 qui-
los.

Países como Alemanha
Oriental, Formosa, China e
União Soviética já demons-
tram interesse em adquirir
soja brasileira e argentina,
informaram os exportado-
res. Na semana passada,' a
Rússia desistiu de comprar
331 mil toneladas de soja
norte-americana para ad-
quirlr soja brasileira • ar-
gentina caso os preços bá:-
xassem em meados do ano.
Segundo a comissão de Fi-
nanciamento da Produção
iCFPi. cerca de 500 mil to-
neladas de soja da América
do Sul estão sendo cogita-
das pela União Soviética. '

INFORMATIVO
ANGRA DOS REIS PORTO

BRACUHT

A PRIMEIRA MARINA COM COMPLETO APOIO
NÁUTICO INFORMA:

Foram iniciados pela Empresa STER S/A, os trabalhos
de aterro hidráulico, terraplanagem e dragagem do Porto e
dos Canais com saída para o mar.

Conclusão da obra — agosto de 1977.
Todos os terrenos residenciais são de frente para os

canais navegáveis com ancoradouro particular e dotados
de uma completa infra-estrutura: água tratada, energia
elétrica, rede de esgotos sanitários, galerias de águas
pluviais e com o apoio de completo e sofisticado
comércio.

Este informativo faz parte de uma série sobre a
execução das obras do Porto Bracuhy — Angra dos Reis.

ENDEREÇOS: Rio: Rua Umguaiana, 55 s/ 603 a 610
tels.: 221-0009 - 221-5045 - 221-7908 - 224-5743 - 224-8341
Local: Estrada Rio-Santos (BR-101) Km. 115 — Angra dos
Reis.
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Telefone para
264-6807

e faça uma assinatura do
JORNAL DO BRASIL
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Superatacado Makro
utilizará computador
brasileiro
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CHEFE
DO DEPARTAMENTO
DE COMPRAS
Grande empresa de serviços deseja contratar, para gerenciar seu De-
parlamento de Compras, em São Paulo, um Engenheiro Industrial
com profundos conhecimentos do mercado nacional e internacional de
materiais c equipamentos para as indústrias de petróleo, petroquímica
c química. O profissional cm questão terá sob sua responj«ibjlidiM_e-«s" "
Divisões de Compras J^ucjonaistjleJmpor4aeâcr^^é Cadastro de
Fornecedores e participará, efetivamente, das operações de maior im-
portância.

Além da competência técnica, o cargo requer habilidades comerciais
para mantença de contatos de alto nível com fornecedores.

Experiência superior a dez anos em compras nacionais, internacionais
c gerência de equipes em empresas de porte, de preferência em enge-
nharia consultiva ou cm setor químico ou petroquímico, são requisitos
do profissional que contrataremos. É indispensável, também, o domí-
nio do idioma inglês e desejável o do francês.

Manteremos absoluto sigilo dos "curricula vitae" enviados aporta-
ria deste jornal, sob o n.° 31508-J\ Os nossos profissionais têm conhe-
cimento deste anúncio. ¦¦ __
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Confirmando sua política de
prestigiar produtos e fornecedo-
res nacionais - a Makro Ataca-
dista S/A. acaba de assinar con-
trato com a Cobra Computado-
res Brasileiros S/A., para com-
pra de quatro unidades de pro-
cessamento ARGUS 700 e ses-
senta terminais de caixa fabri-
cadas no Brasil pela Cobra.

Estes equipamentos se desti-
nam a atender o plano de ex-
pansão da empresa que no ano
de 1978 inaugurará duas novas
unidades.
A Makro que já opera com três
unidades de comercialização
em São Paulo e Rio de Janeiro,
ainda em 1977, estará inaugu-

rando uma unidade na Grande
Belo Horizonte (Contagem).

Este contrato, no valor de 24 mi-
lhões de cruzeiros, e o primeiro
grande contrato assinado entre
uma empresa privada e a Cobra
que já tem contratos firmados
com a Petrobrás. Hospital das
Clínicas de São Paulo e os Mi-
nistèrios da Marinha, Exercito e
Comunicações.

Na foto vemos o Dr. Renato
da Costa Lima. Presidente da
Makro; o Sr. José Cláudio Beltrão
Frederico e Carlos Augusto Ro-
drigues de Carvalho, respecti-
vãmente, Presidente e Vice-
Presidente da Cobra.
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Serviço Financeiro
Os compromissos da rede bancária
para o final do mês voltaram a re-
duzir seu nivel de reservas ontem,
encarecendo o custo das opera-
ções com cheques BB e levando
alguns bancos a recorrerem ao re-
desconto de liquidez do Banco
Central. Suas taxas oscilaram en-
Ire 2,90% c 3,50'Zo ao mês, em mer-
cado muito procurado, mesmo
após a atuação do BC. Os finan-
ciamentos de posição por um dia,
também estiveram muito procura-
dos, com suas tuxas girando entre
os níveis de 4,40'7c e 13,00rZo ao 7>iés
c declinando no fim do periodo a
7,50%, ainda pressionados. O volu-
me de operações com cheques BB
somou CrS 1 bilhão 203 milliõcs,

segundo a ANDIMA

Taxas ainda sào
estáveis no
leilão de LTNs

O leilão de Letras do Tesouro
Nacional, realizado ontem peloBanco Central, registrou os mes-
mos niveis de taxas do anterior,
apesar da forte redução na liqul-
dez do sistema financeiro, com a
virada do mês. Os papéis, no valor
de Cr$ 4 bilhões, serão emitidos
amanhã, contra resgate de Cr$ 2
bilhões 500 milhões.

Os operadores comentaram quea alta no custo do dinheiro para o
financiamento de posição a curtis-
slmo prazo não influenciou uma
elevação nos lances do leilão, poisé apenas um fator periódico, devi-
da ã virada do mês. De uma ma-
neira geral, a liquidez do sistema
financeiro é boa, já que os ban-
cos têm registrado crescimento em
seus depósitos enquanto seus em-
préstimos continuam reduzidos. O
sistema bancário está operando sua
carteira de crédito com alto cri-
tério de seletividade e volume.

Além disso, um aumento nas
taxas do'leilão viria prejudicar as
Instituições que carregam elevadas
carteiras de LTNs, pois a abertu-
ra das taxas poderia acelerar a
desvalorização dos títulos já emiti-
dos. A manutenção dos lances do-
leilão também Interessa ao próprioBanco Central, na medida cm quecontribuem para Influenciar a que-da das taxas de juros do sistema fi-
nanceiro, especialmente dos papéisde renda pré-ílxada.

Entre 4 e 10 de março o Banco
do Brasil estará entregando novas
Obrigações Reajustáveis do Tesou-
ro Nacional cm troca das que Io-
ram apresentadas para resgate en-
tre 15 e 25 de fevereiro, atendendo
Divida Pública do Banco Central —
Dedip. Operadores do mercado pre-
vêem, no entanto, que haverá pou-
ca renovação.

A maior parte das instituições
financeiras que operam com cartei-
ras de ORTNs vai preferir receber
o dinheiro referente ao valor nomi.
nal da época da entrega dos papeis
para resgate. Apenas as empresas
estatais e de economia mista — por
pressão do próprio Governo — de-
vem reaplicar quase a totalidade
dos recursos obtidos no resgate.

Um expediente técnico do mer-
cado aberto apontava oulro ponto
de desinteresse para as ORTNs,
além do fato de "suas taxas serem
hoje as mais pre-fixadas do mer-
cado", se descontada a variação do
IPA c considerada apenas a fór-
mula de cálculos: as restrições à
alavancagem impostas pela Reso-
lução 366, hoje de apenas 50%, sem
contar a variação do valor nomi-
nal, das operações com cartas de
recompra cm 31 de janeiro de
1976.

E' em função das alavancagem
reduzida para as ORTNs que ele .
não considera viável a tentativa
de suspensão dos leilões de Letras
do Tesouro Nacional — cujas ta-
xas dos papeis de uma ano alcan-
çaram 44,92','v de rentabilidade no
leilão de fevereiro — co;;i a utili-
zação das ORTNs para fins de po-
lilica monetária, com vistas a uma
redução geral dos juros.

Na opinião deste técnico, o fa-
tor de alta das taxas de juros não
pode ser detectado simplesmente
no rendimento oferecido às LTNs
por parte do Tesouro Nacional. Se-
gundo ele, as taxas de juros altas
deveriam desestimular a tomada
de tiovos créditos, provocando a re-
dução do ritmo de atividade eco-
nômica, com a conseqüente redu-
ção da inflação c da própria remu-
iteração oferecida nas aplicações
em papéis de renda fixa.

Lembrou que toda economia
tem seu nivel natural de tuxas de
juros, como qualquer preço, mas
que no Brasil a liberação foi feita
há um tempo relativamente curto
e em periodo de inflação asecn-
dente para que colham os resulta-
dos imediatamente.

O Banco Central, no entanto,
estaria contribuindo para manter
as taxas de juros elevadas na me-
dida em que apertou a liquidez do
sistema bancário fortemente du-
rante o mês de fevereiro. Esse
comportamento, justificou, seria
aceitável tendo cm vista as previ-soes de que a liquidez se expanda
consideravelmente a partir de
meados de março com a liberação
efetiva de recursos para a comer-
cializaçáo das safras agrieolas.

Ai, afirmou, será possível uma
queda nas taxas de juros, "mas é
de se lembrar que hà seis meses
o Governo diz que os juros vão
cair".
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Progiro será regulamentado
na próxima reunião do CMN

Brasilia — O Progiro (Progra
ma de Apoio ao Capital de Giro da
pequena e média empresa) para1977 será regulamentado na próxl-
ma reunião do Conselho Mohctá-
rio Nacional, marcada para o pró-xlmo dia 16 de março. Entre os as-
suntos que faltam definir estão o
limite global da linha de crédito
— em princípio Cr$ 3 bilhões; os
custos dos financiamentos; o prazo
das operações; e os agentes finan-
celros credenciados.

Os recursos do Progiro, confor-
me Já anunciado pelo Conselho de
Desenvolvimento Econômico, serão
administrados pela Caixa Econô-
mica Federal, mas ainda não está
certo se sáo os bancos de Investi-
mento, de desenvolvimento, comer-
ciais ou financeiras que veio repas-
sá-los às pequenas e médias em-
presas. O próprio montante dos re-
cursos poderá ser ampliado.

Segundo Já informou o diretor
de Operações Especiais da Caixa
Econômica Federal, Gil Macieira,
os recursos do Progiro deverão ter
seus custas semelhantes ao do Mini-
PIS: l'Za ao ano e correção mone-
tária das ORTNs, com o prazo de
financiamento de 12 meses.

Ê provável, contudo, que os ju-
ros do Progiro sejam ligeiramente
reduzidos. A correção monetária
estimada para as ORTNs até o fl-
nal do ano chega a um máximo de
30"/», na estimativa dos departa-
mentos técnicos das principais cor-
retoras cariocas que operam no
mercado secundário de papéis pu-

bllcos c privados de renda fixa.
Com os recursos do Progiro — em
parte oriundos do 'recolhimento
restituivel" para a gasolina — as
pequenas e médias empresas de
controle privado nacional contarão
com &s seguintes linhas de crédito
oficiais:

Resolução 388 — 12% dos de-
pósltos à vista dos bancos comer-
ciais, emprestados no prazo de 12
meses, a Juros de l,3rr de descon-
to ao mês, para o financiamento de
capital de giro a empresas de até
85 mil vezes o valor da ref ciência
em termos de faturamento;

PIS normal e Mini-PlS _ rc_
passados pela Caixa Econômica Fe-
deral aos bancos de investimento
e desenvolvimento e financeiras,
sendo o PIS normal em prazos de
27 a 30 meses, com carência de um
trimestre civil, amortização em 24
meses e juros de 7% ao ano mais
correção das ORTNs.

Finam* _ Financiamento a
máquinas e equipamentos pelo pra-
zo de CO meses, carência de 24 me-
ses, amortização em 36 meses, ju-
ros de 12% ao ano mais correção
monetária de 10%.

POC (Programa de Opera-
ções Conjuntas) — Prazos de 96
a 120 meses, com carência de 24
í 36 meses, amortização entre 72
e 84 meses, Juros de 5% ao ano e
correção monetária ídènuca á dos
ORTNs.
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A forte elevação no custo do di-nheiro para o financiamento de
posição a curtissimo prazo reduziu
demasiadamente as operações comas Obrigações Reajustáveis do Te-souro Nacional ontem, no merca-
do financeiro. A necessidade dasinstituições cm reajustarem suas
posições no final do mês de acordocom a Resolução 366 aumentou
ainda mais a procura por finan-ciamentos e fez com que suas ta-

xas oscilassem entre SJOK e
15,00cc ao mês, com grande pres-são. Além. disso, durante o finaldo mês, o maior volume de aplica-
ções è feito em Letras do Tesouro,
dificultando a cobertura cmORTNs. Ontem, as obrigações não
tiveram nem seus preços cotados
pelas instituições. Seu volume deoperações atingiu o total de Crs 5bilhões 618 milhões, segundo dados

fornecidos pela ANDIMA

Títulos de crédito
Abiixo ti ia«ai m»di«i menitii dt rtntibilidid» nfourtrf..101 titulo» neooci.dot no m.rc.do .br 

°ò: ,n"D,"a,« °ler«,di. • «olicítêo da 1.1.emeia ul diver-

__ *õ ím iü iTÕ ]M

fiWM . . ¦ i.77 IM ».W 2.M t.7t fu *« f£ *--g

JÊÜiÉ ¦ ¦ ¦ W. a-« i.u í.7* "I iu 5«
iü*"»» • • • *» Mi iM ÍM 7,7» lu V»l 7*
i_____a ».« --Mé- »J7—j.7»—ta—tH—\%—KI

Mercado de LTN
O merc»do «beno de Uir«t do Teiouro Ni-

cionil rtçlttrou fofte r»du(*o «m »eu nivei ò«
liquidez, com o cu»fo do dinheiro pert finin.
citmentoi de potiçio ¦ curtinirr.o prazo «pre*
lentmdo «njivel eltve^io. Diante dino, o mer-
cido de compra t vendê de pipéis tTunteve-j»
com rsduzid* movimentíçio, ,t quí i mtlof
pertt das initituiçòei procuriv* ipenu fin»rv
car imi certeirei. Ontem, 01 papéii do úUi-
™ Itilio eulivaram cortdot em 3é,5ú% •
34,80*» dt detconlo eo mo, re>pectivamenfe
com venctmentoi no» meiei de maio e ago»to.
Oi finenciamento» de policio » curtiuimo pra-
10 f r .ef j ¦: premonadoi durante todo o pe-
y*j*2í 

COm ,,ü niv*' *** ***** Iniciando cm
«a40lW «o mli. JI no decorrer do periodo et
¦:'V\%- '**"""*<¦" P«" 1300',',, declinmdo par»/.509,» «o mil no fechamento, com • mídia
OOI rr;.-i Ci -¦• .-IC-J a é.10%. O voluma
o» ooeratòei com Imi do Taiouro Nidonai
•Klntau a CrJ 23 biihõtt 6M m.lhòtt. letjun-

do dado» fornecido» pela ANDIMA. A itguir,
a» laia» média» anuli» de deiconlo de lodo»01 vencmvento».

Vtnc.
0^03
W.03
16/ 03
18/03
23/03
30-03
06 04
13 W
20-04
27,04
29,04
04- 05
11/05
13.05
18/05
25.05
01/06
08 /C6
15.06

Comp.
32.50
38.00
37.95
37,85
37,75
3770
37,63
37.55
37,43
37.35
37,25
37,15
37.00
36.85
36 70
36.53
36 42
36 35
36,25

Vende
30,03
37,35
37,30
37, :o
37,': 7
37,15
37,14
37 10
37.03
36.60
36.72
36.60
36,50
36 40
36.30
36.10
36.00
35.15
35 75

Venc.
22/C6
24.-C6
29,(6
06/07
13/07

25 07
22/07
27 07
03/Cí
10/08
17/08
19,0«
26 08
23/09
14/10
25/11
16/12
13/01
17/02

Como.
36.ÍO
36,15
36.;o
36 05
35.95
35.85
35 25
35.65
35 50
35.35
35.20
35.05
34,80
34.30
33,90
33.»
32*0
3! 50
30.90

Venda
35.65
35 60
35,55
35,50
35,40
35.30
35.20
35,15
35,0»*'
34.95
34,30
34,65
34,55
34.35
33 30

32 JO
32.00
31.10
30.50

ECONOMIA - 21

Restituivel provoca alta de quase 30%
Flrnvílin  A P/ihirintiMo T3.-„ 1.11... _i _ .H...I -*¦ *Brasília — A Companhia Bra

sileira de Alimentos (Cobali Já
encaminhou ao Conselho Nacional
de Petróleo (CNP) estudo mostran-
do que os preços dos produtos hor-
tífrutigranjeiros comercializados
nas diferentes Ccasas apresentaram
uma alta de 29,9% depois de anun-
ciada a decisão do Governo de criar
o depósito restituivel para a com-
pra de gasolina.

O mesmo trabalho prevê ainda
que os preços desses gêneros hor-
ticolas aumentem mais de 30% de-
pois daquela decisão ser Implanta-
da. Esse assunto tem sido levado ao
Gerac (Grupo Executivo para a
Racionalização do Consumo cie
Combustíveis) pelo Ministério da
Agricultura, de modo que sejam
adotadas providências com o ob-

jctlvo de diminuir o impacto do
depósito restituivel sobre os preçosíinais dos produtos agrieolas.

Escoamento «Ia soja
Na quarta-feira, o Gerac vai

apreciar uma sugestão do Mlnls-
térlo da Agricultura para que seja
autorizada a abertura de postos de
gasolina nos fins de semana nos
municípios por onde a soja em
grão é escoada no Rio Grande do
Sul, Paraná c Santa Catarina.
Igual medida será solicitada paraalguns postos de gasolina no Ma-ranhão de modo a facilitar o trans-
porte do arroz produzido naquele
Estado.

O fechamento dos postos de
gasolina está também prejudican-

do a movimentação das 120 mil to-
neladas de milho negociadas com
o Japão e paises do Mercado Co-
mum Europeu. O produto é trans-
portado de Golas para o Porto cie
Santos em 200 carretas por dia. Uni
levantamento da Cobal sobre es-coamento de hortigranjeiros dasfontes produtoras até às Ceasas cie
Campinas. Belo Horizonte, PortoAlegre. Distrito Federal, Natal,João Pessoa c Manaus demonstra
que são necessários 209 mil 688 ca-minhões por mès para atender aomovimento das unidades. Para ca-da caminhão movido a diesel, quedescarrega nessas centrais, são uti-lizados nove veiculos a gasolina
para fazer a distribuição nos di-versos pontos de varejo das respec-
tivas cidades.

Bolsa de Mercadorias do Uio
Foram ai aeguntri ai coiacõei dai

mercadoria*, onteti, na Bolta de Gè-
neroí Alimentício» do Rio de Janeiro:

ARROZ

Rio Grande
txtfalonQQ A üpo 2

(blue btüe)
longo. ex!r*lonq0 BI

i;oo 2 (aqulhaj
longo B tipo 3

(404 e 4061
A^rd:o/tLírto tioo 1, 2

e 3 (nooncij
Santa Catarina

lonao/extralonqo Bi
Üpo 1 (agulha ma-
ecrado)

fitado* Cantrala
Lonqo/extralonao B)

oo nominal
Maranhão
Médis/Luefo t oo 3

(iiooníi) nem n«l
SANHA
C»i«i út 30 Ditoiti

de 1 Va 415.00
C«i«• 15 Un» «

Vg nemintt
ÔIEOS VEGETAIS COMESTÍVEIS
(Ula da 18 fiiroil
A QCdiO nnm n.t
Amendoim
SoU

CrJ

250.00

230.00

215,00

210.00

255.00/260.00

Batata e cebola têm
cotações aiteratlas

60 quiloi, Mercado ca
OS 10.00. por mo.

, C'^01' - Do Citído, ocr* CrS |70/130,00, por tato de A'i oultcs, DaRio Grmói llh* CrS 2.60/3.00.
quilo. Macedo calmo
tnaderadai.

i.l» dt

por
toiattm

nom.nat
187.00

C«lxi de 20 Um de 903 ml
A'aod«o nominal
Acendo ni nominal
W"ho nc*Tiinal
Sol» I95CO

BATATA (to kg)

Sáo Paulo
L»lr»

Pr.me-'.
SíQU-íí»
P»r»-..
CÍIOIA (kg)
P«u'iil,
P. Grande
Pernambuco
Semi Caurin*
TElUOPÍtTO !»0 lj!
R. G. Sul
Po do
Paraná
T-Do Bolinh» nemnil
Comum !Ub?:»doS 348.55
Trlangule - Goi»>

Ubeubinh»
M n*ifo
FEIJÕES DIVEKSOl
8'inco rtiiuáo
Branco qraudo
CavaioCli'0
ChuiT^b-nho
Imofre-ii o
MuleHnhe
Vii*piqa
Ratinhe
TARINHA 01 MANDIOCA

230.CO
1W.CO

nominal
nonvnal

160.00

BUí^nrt
3.80

tutenta
2.SO

nominal
nammil

A Ceasa Grande Rio
operou ontem com a
cotação da batata-
inglesa cm elevação, por-
que a demanda foi supe-
rior à oferta, devido à
diminuição da produção
paulista, que está em
final de safra. A pro-dução que deverá abas-
tecer o mercado flu-
minense é da Região de
Passa Quatro, Município
mineiro situado na divi-
sa com São Paulo.

A batata extra aumen-
tou de Cr$ 210 para CrS
230, istoé, mais 9,5'i em
relação à semana pas-sada; a especial passoude Cr$ 170 para Cr$ 190
(mais 11,7%); e a cias-
siíicada como paranásubiu de Cr$ 140 para

CrS 150 (mais 7,1%).
Tanto a batata de pri-meira como a de segun-
da não tiveram cotação
na Ceasa, porque estive-
ram ausentes.

A cebola de procedeu-cia gaúcha registrou ele-
vação em sua cotação os-
cilando de Cr$ 3,70 paraCrS 3,80 (mais 2,7%). Já
o produto de Santa
Catarina foi negociado
em baixa, ou seja, de CrS
2.90 caiu para Cr$ 2.8Ü
(menos 3,4', ).

A carne bovina fresca
foi ofertada ontem na
Bolsa de Gêneros Ali-
mentícios do Rio d eJaneiro a Cr$ 15,30/
15,85 por quilo de trasci-
ro e a CrS 9,70/ 10,10
por quilo de dianteiro.

Belo Horizonte
Colaçõci

dulct no
ned'ai dei pflncioeii oo-

. ..»á.»cedo B'àc*a,%!i deita
tan>ta!, segundo o ServtCo de Mor.macoei d» 5ccreliri» c« Aqr.cultg-e,
Epjmig ( Ctna-MG:

P-odulo» Mercado

ARROZ ISaca de 60 kg]
ijre.ao

Amareíâo
1/2 tCDJracãa

Aoulba do SjI
Bica ccifida
Csneiro
Maranhão
J*porw'i

Ejiivel

F^rme
F Tr-nn
Firme
Fraco

Btirel
'mco

«ATATA (Sítj da 60 Iql
Comum eipcc«i Estjvei
Comum de Ia. Auacntt
Comum de 2a. Auiente
L \a eipeciíí Firmo
FARINHA DE MANDIOCA
(Saia de 50 l-i
Fíftí e qretia Firme
FEIJÃO ISaca de 60 Vq)
E"«ofre-ia'o Fraco
Preítxomum iem- ^nformaçâf)
R-*oé ou opaaumho Frm»
S0,°, FirmeP*^*do Ejtí.el
MIIHO ÍSaca de 60 V91
Amareio/ama-elnho Eitive!

Coiaíio
CrS

26C.CO

235.CO
240.00
2CO.CO
205.CO
IW.OO
210.CO

II5.C0

210CO

640.00

480.00
815.00
50000

w.oo

Recife

MANTEIGA
Minai Ceraii
lata 10 ko Ia. 270.00
Ul» 10 kg «mum 220 CO
V.gor iks) jj oo
CCPt (kgi 27 CO
FUBÁ' 0E MIIHO 150 kqi

Eitralli
E«-.
EioetUI
Sm Pit1». Eioe<ial
SAIOA0OS (k|)
C*rnt Cepa
Carne Comum
Carre Palet»
Pernil
Coileta
Chíioe
ToucinNo birrioe

ti toi!.
Toucinho branco
Toucinho barr*Q»

def. c/ coi*.
Toucinho bi",oa

dfl »/ toit.
CHAKOUI |kf)
Danit ro
C Agulhe
Cosío. rri-e 'a

ncmlna!
nominal

nonvnal
450 00
MO. 00»).«)
6CO0O
600.CO
750.00
Í03.CO

IPO.CCI85.CO
175 00
170.00
170.00

19.50/ 20 00
17.50/ 19.CO
24,00/ 26.50
ISCO
1650
7.60

14.50/ I5.CO
11.50/ 12.00

18.50/ 19 CO

17.50/ ISCC

20-50,- 21,00
ISCO/ 18.50
25.CO

E
Comv-n
MIIHO 160 kq)
Amjfe.'o-Hib.'do
A.-rare.o-A^eufado
AMENDOIM (SF)
CCfi caíra
Sem caica

CARNE IOVINA (kg)

82.»
80 00

88.CO
85CO

ncmmil
900' 9.50

15.30/ 15.85
9.70/ 10.10

SOJA

* ío a FOB'Braill foi conda cr>-
Itfli a 2*)4 dolarei/* para «ntreoa em
maio.

São Paulo
Artot -- Tiooi eio?c aij. Oe ciei

longo» imtrelio do» Enads» Cen-
i'»i» C-S 210/220,00, amartlio Sant»
Cmr.i» CS 240'250.O0. blue belle
do Sul CrS 240/250.00. arrareiio do
Sul CrS 200.-210.CO. 405 do SU C-S
2CO'2!0.00 e 404 do Sul C-S 190/
2CO.00. De griei turto» - Cateto do
Sul. Ipo eilra CrS 2C0'210.CO oor
»»;o d» 60 ouilo». Metcido frcu.o a
ccn^õei ina íeradai.

Ouebrirloi de arroí _ Too» elo«-
ciai» - 3/4 d» arroí CrJ 95'100.CO.
I 2 arroí CrS 70-72.00. ouirera de

ar-oz CrS 65-70.CO e caniklo do Su'too e.tr» Cri 105/110.00. por »»co He
60 QUilos, Mercado calrro t cciacõei
tnatlef «da».

Feijão uafr» t)»i íguai) - T poieiorciii - Bco d- ouro C-S420 430.00. b-antio CrJ 400'420CO,
c»riogu>rth» CrS 450/460.00. thumh .
nho CrS 4i0'430.CO. nio CrS 550/
570.00. CBJau.nho CrS 460/503 COraiado CrS 540/550.00. rei nha OS
590.600.CO » roainho CrS 8W, 83O.C0.
uor lato de 60 ou.lo». Mercado calmo
e co»acôet tniltfradlt.

S«|a - Elpecl»!, miou^jda CrJ
.50-260,00, ocr mo de 60 aui oi.

uiít 
'""' f cotatõe» Inaltcrad»».

Milho • tubprodutoi - Arni*eio,
• emiduro CrS 78/80.00, Idem a 0re-Ml e ilfrt-o de ICM CrS 68-69.C0
Por n<o d. 60 auito», Canj.ce
branc, CrS 2.40 2.50. par quito. Fa-
rnh» ama-ela C-S 58/60.CO e b-an:»
CJ 70/75.00. por iico de 23 gui oi.
fubí, »,tra C-S 85.9C.C0 e eipec a!
CS 77/78.CO, po- »».o de 50 guilo».
A',efcido cimo e cotiçõei In a t terá»
dai.

Amendoim ~ Fm caica, eioecial
HPS CrS 135 I40.C0 e venti'»do CrJ
120 125.00. por nco de 25kg. Deicai-
cido c»l»do CrS 7.30,'7,:0, br»n;o
CrJ 6.80.7.00. m,»lo CrJ 6.30/6.5O e
induilrl»! CJ 5.S0/6.CO. oor qu.lo.
A'r'c»do calmo » rotaçòn in»!ifr»dai.

Batata - Mer;ido calmo. Uia. ei-
ot.ial CrJ I90'2l0.00. de primeira
C'S 130-140.00 e de legunda CrS 80/
90.CO. Comum, eioec ai C-S 120/
'4Í.CO. de pr meira CS 8C/90.CO e

de legunda CrS 50/60.00. por »aco de

O p'sço do fe'Íáo.muIat.'nho cont»-nua eilávcl na Cap.iai. auim comodo a-rci e da farinha de mandos».
Aptnai > cebola íolreu ma-orjeio
eu* fim de lemana, lendo comercia-
l.iado na» leira» l,v,e, até oor CSO.CO. Noi luDermercadc», o gui:0 do
o'r;duto >rm lendo vendido a C-S9 CO. Ai COMcÓfi doi orípcip/tij Drc-t^y':t aorfcoFêt. ontem, «oundo a
Ct-aia e Coita Filho Comércio de Ce-fei;i e'á'n at teguinteti

Compn
CrS

640CO
240.M

V.nd.
CrS

670.C0
260.C0

190.00
5.50
6.CO

Ffi'íãa-mu!jf!nho
Arroí
FarinSí d«

mandioca 1S0.CO
Cebola (kg) (min.) 5.CO

(máx.) 5,50

Porto Alegi'e
O mercado atacadiita gaúcho mjn-

to»e»e eitivel ontem e a» coracíe»
para oi principtii produ te t comercia,
iitado» neit» Capital mant-veram-ie
inalterada» deide »e»»»-leira:

Feiiio-orelo: CrJ 355.00 - Enjo-
fre-iaio C-5 500.00 o »at0 de 60 kg.

Cebola - Me-cado eitivel - CrS
2.00'-2.50 o auilo.

Batata - Mercado ejtave' - Rei» a
C-S 55/05 o »».-o de 50 kg.

Milho - ÍAertado estivei — Ama-
re'o comum meiclído a CrJ 75.'32.CO
o n.o d» ÍO Vq.

Arro» - Mercado eitivel - e.tra-
longo a CrJ U5'118 - n-.éd.o » C-J
107 "110 - e«!rat0ngo tioo agu'h'nha

< C-J 115-113 o n-.o de 30 kg.

Mercado externo
Ch cago • Nov» Iorque - Colações futuras nas Bolsas de Mercadorias de Chicago e Nova I orque, ontem:

MIS MIN. HCH. DIA
ANTERIOR

Mts ABER. MIN.

MAR.
MAI.
JUl.
SIT.
DEZ.
MAR.

TRIOO (CHICAGO) 134,! T AIOODAO (,VY! - 22.65 T
279 12
289
296 1/2
304
314
323

282 1/2
292
299 3/4
307 1/4
316 1/2
325 1/2

271 271
273 277 78
287 287 1/2-87
295 295 1/2
305 305 051/2
315 315 1/2

280 3, 4
289 3/4
277 3/4
304 3/4
315
324

MIIHO (CHICAGO) - 127.1J I

MAR.
MAI.
JUl.our.ou.
MAR.
MAI.
JUt.

75.5
75,30/
75.10
72.80
68,99
69.C0
69..'5.
69.851

9J8A
'40
35

90

5C3A

76, SO
76,95
76.63
74,40
69.75
69 60

75.70
75.30
75.20
72.60
66,30
69,00

76.50
76,95
76,63
74.2S
69,63
7C.CCN
70.30N
69.65

7J.C5
74.95
74,83
72.53
63 55
6SSQ
69.25
69.35

MAR.
MAI.
JUl.
sir.
DEZ.
MAR.

255
263
269
272
275
260

1/4
1/4
1/4

257
265
271
274
277
282

1/2

3/4

2Í4
262
267
270
273
278

1/2

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

254
262
267
270
273
278

1/2-3/4 256
l'4-62 263
3/4 68 269
1/2 273
1/2-72 3'4 275
1/2 260

COBRE (NT) - 11.32 T

1/2
1 2

3 4
1/2
1/2

SOJA (CHICAGO)
MAR.
MAI.
JUL.
AGOST.
SET.
NOV.
JAN.
MAR.

^36,1 I

MAR.
AIR.
MAI.
JUl.
SET.
DEZ.
IAN.
MAR.

67.40
67.60 BOOSA
63,40
69 40 '50

71,60
71,70,-60
72,30

68.10

69.10
70,10
71.CO
72.20
72.00
73.10

767
773
772
765
735
708
713
718

67.30

69.30
69,40
70.20
71.40
72,70
72. M

67,90
63.40
6S.90
69,90
70.90
72,00
72.40
73.10

786 1/2
793
793
734 I/J
750 1/2
720
723 1/2
727 1/2

6670
67.20
67.70
69.70
69.60
70,50
71,20
71.90

767
773
772
765
735
703
715
718

777
763
733
777
740
712
717
721

76
81-1/2
82

763
769
769
763
731
708
722
717

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

1/2

„ „N0'* ~ '.IS» • "ia - Em centavo» de dólar por buihel (im ai a27.22 quilo») Milho -Em canlavo» de dólar por biahtl (igual a 25 46 qui.Io»), Farelo de teta - Em lentave» pot tonelada», óleo de »oi», cal» aiuca,elejodao, cacau • tobre - Em centavo» de dólai por libra-oeio (igual a 453'
gramai).

Metais
FAREIO DE SOJA (CHICAGO) - IM t

MAR.
MAI.
JUL.
AGOST.
SET.
OUT.
DEZ.
JAN.
MAR.
MAI.

218,50
223.60
226,00
226.00
216.00
202,50
200,70
202.00
202.00
202.00

224,70
228,60
230,90
229.50
220,00
20550
203.00
203.00
203.10
202,00

218,30
223,60
226.00
22Ó.C0
2I6.CO
202.50
200.50
201.CO
201,50
202,00

221,80 220
226,00 560
227,50 800
226 70 6»
218.50 800
203.CO 250
200.50 100
200,80 1008A
201,00 150BA
202,00

218,90
223.60
225.10
224.70
215.70
202.00
200,70
SCO.60
202.00
20200

lendre» - Cc:»iõe> de» mal»:» em
lonaret, ontenit
COBRE

6110 DE SOJA (CHICAGO) - 37,11 T

* vnta
trèi meiíi
ESTANHO (Standard)
a viu»
tréi ineiei
•¦MANHO iHifh irade)

à \\%f»
trêi meie»
CHUMBO
i viita
irli miiei

854,CO'8Í7.CO
866,00/886.50

6125/6133
6235.-6290

6125/6135
6285 6110

423.CO/423.50
435,50/436,00

ZINCO
« vtira
tre» meie»
PRATA

'itta

425,50/426 CO
442.00/442,50

276.20/276.60
284,60/285.C3
S97,0C,'298,K)

Uit meiei
»ere mete»
OURO
i vira 143 00NOTA: Cobre, eitanho, chumbo • j.nco— em libra» por tonelaoa.

Praia — «ni pente per cnça
troy (igual 3I.1C3 gramai). Ou-
ro — em dó'«rei por onça.

MAR.
MAI.
JUl.
AGOST.
SET.
OUT.
DEZ.
JAN.
MAR.
MAI

22.85
23.25
23.55
23,60
23,70
23,70
23.55
23,65
23.75
23.73

23.65
23.97
24,25
24,35
24,45
24,35
24,20
24,17
24,30
24.25

22,85
23.25
23,50
23,60
23,70
23,70
23,50
23,65
23.75
23.7S

23,42
23.82
24.C6
24.10
24,15
24,15
24,05
24,15
24,30
24,25

47
84
10
15
25

10
10

30BA

22.85
23,21
23,49
23,55
23.63
23,70
23.53
23.65
23.75
23.78

EUA acham que preço

MAR.
MAI.
JUL.
SET.
DEZ.
MAR.

CAFI (NY) - 230 leia» de 70 kg

281,00
267.49
267.93
269.33
266.54
264,52

285,00
267,49
267,93
269,33
766,54
264.52

280,00
267,49
267.93
2$9,33
2oS,54
264.52

284,75.500
267.49B
267,936
269,338
266.54B
264,528

279,00
263,49
263.93
265,33
262,54
260,52

AÇÚCAR (NY) - 50 T

MAR.
MAI.
JUl.
SET.
OUT.
JAN.
MAR.
MAI.
JUl.

fia-' 45
8,70/69
8,60 81
8.83-64
8.68/83
9.00 I0BA
9.10.07
9.08/0»
9.08

8,52
8,76
6,83
8,84
8.91

9.12
9.13

9.17

8,15
8.45
8.65
8.70
6.60

8.98
9,05
9.00

8.30
8,71/7*
8,83/92
8,30/81
8.85/91
9,00- 108A
9.10/12
9.15/14
9.1*

8.30
6.75
8.83
8.80
8.89
9,05
9,12
9.15
9.1*

tio cacau subirá mais
Washington — Especialistas norte-americanos

prevêem que o preço do cacau continuará em alta
nos próximas meses por caasa da redução dos sub-
sidlos. Segundo os técnicas do Departamento de
Agricultura, no futuro Imediato será superada a co-
tação dos dois dólares por Ubra-peso que foi regis-
trada durante o mès de fevereiro.

O preço médio da libra de cacau cm 1975 foi de
75 centavos de dólar; em 1976 subiu a 1 dólar e 10
centavos. Dizem os peritos que "os altos preços con-
tinuarão pelo menos até que se concluam as colhei-
tas do próximo semestre".

Outras fontes norte-americanas calculam que a
produção mundial de cacau em 1976 foi de 1 milhão
370 mil toneladas métricas, contra as 1 milhão 495
mil em 1975.
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Empresas

O balanço da Cia. União Con-
tinental de Seguros mostra que,do faturamento total de Cr$ 303
milhões 572 mil, os prêmios do-
brados no último exercício supe-
raram os Cr$ 207 milhões 695 mil,
Num ano em que o capital foi au-
mentado em 37%, passando paraCr$ 37 milhões 137 mil, o exceden-
te bruto somou Cr$ 25 milhões
450 mil.

Hoje, na sede do Ibmec — Ins-
tituto Brasileiro de Mercado de
Capitais, o professor Nelson Eizi-
rik lança seu livro O Papel do Es-
tado na Regulação do Mercado de
Capitais. Haverá palestra e deba-
tes.

O Departamento Técnico da
Bolsa da Bahia informa, em bo-
letim, que o movimento de ações
atingiu a Cr$ 21 milhões 979 mil,
em janeiro, o que significa um'
acréscimo de 135,66% sobre janei-
ro do ano passado, e de 56% so-
bre dezembro último.

Outra empresa de seguros que
acaba de divulgar seu balanço c
a Gcnerali do Brasil, que apresen-
ta um total de CrS 504 milhões
536 mil em receitas operacionais.
O relatório da diretoria mostra
uma expansão dc 45,77% na pro-dução de prêmios (Cr$ 296 mi-
lhões 257 mil), e de 52,58% nos
prêmios recebidos do IRB (Cr$ 34
milhões 211 mil), sobre o exerci-
cio de 75. O capital da Gcnerali
foi aumentado para Cr$ 55 mi-
lhões, enquanto o excedente à dis-
posição da assembléia foi da or-
dem dc Cr$ 22 milhões 561 mil.

A Portobrás assinou com a
Planave um contrato para o de-
senvolvimento do projeto do Por-
to Siderúrgico de Praia Mole, que
servirá de escoamento aos produ-
tos da Cia. Siderúrgica de Tuba-
rão.

Termina hoje o prazo de dupla
negociação dos papeis da Ita]),
uma vez que o prazo de subscri-
ção finda no dia oito. O perecn-iual c dc 15%, ao valor nominal
de Cr$ 1, sem ágio.

As previsões da Sifco do Bra-
sil, para este ano, estimam um lu-
cro disponível de Cr$ 70 milhões
950 mil (contra Cr$ 50 milhões 59
mil em 76). O lucro por ação, so-
bre o capital realizado atual (Cr$
165 milhões), deve alcançar Cr$
0,43, enquanto no ano passado foi
cie Cr$ 0,35.

Nos próximos dias a Copas —
Cia. Paulista de fertilizantes es-
tara publicando seu balanço do
segundo semestre do ano passado,com um faturamento superior a
CrS 600 milhões e um lucro líqui-
do, antes do IR, dc CrS 31 milhões.

Após vários estudos e estágios
nos mercados de commodities de
Chicago e Nova Iorque, acaba de
voltar ao Rio o presidente do Gru-
po Cédula, Michael Stivelman.

BC não recebeu propostas
pelo Nacional Brasileiro

Brasília — Só depois que o Go-
verno analisar os dados que estão
sendo levantados pela Inspetorla de
Bancos do Banco Central é que o
Banco Nacional Brasileiro, do grupo
Cllto Bokel, será efetivamente colo-
cado à venda. A Informação foi da-
da na noite de ontem pelo diretor
da área de bancos do Banco Cen-
trai, Sr Ernesto Albrecht. Os fun-
clonárlos da Inspetorla de Bancos,
especialmente destacados para le-
vantar a situação patrimonial do
banco de investimento, da finan-
celra e da distribuidora do grupo
Nacional Brasileiro, deverão con-
clulr seu trabalho ainda nesta se-
mana.

Antes disso, revelou o Sr Albrc-
cht, nenhum grupo financeiro dc-
verá assumir o controle do Nacional
Brasileiro, atualmente sob Inter-
venção do Banco Central. Albrecht
desmentiu a notícia de que o Bamc-
rlndus teria comprado o banco sob
intervenção, dizendo, em tom de
brincadeira: "Conheço bem o pes-
soai do Bamcrindus e sei que eles
têm juízo bastante para não adqui-
ri-lo sem antes conhecer a situação
patrimonial de todas as instituições
do Nacional Brasileiro".

Balanço atrasado
Segundo Albrecht, o banco co-

mercial do grupo Clito Bokel havia
encerrado seu balanço de dezembro
por oca.sião da intervenção federal,
ocorrida no dia 16 dc janeiro. Por
isso, foi fácil, para os interventores,
chegar a uma conclusão sobre a sua
situação — que, de acordo com o
diretor de bancos do Banco Central,
recomenda sua venda a outro
grupo.

O banco de Investimento, po
rém, estava com seus balanços mui-
to atrasados. A Instituição, que pra-

ticamente causou a intervenção,
exigia uma análise ao mesmo tem-
po mais acurada e trabalhosa, pois
síia.s contas Impunham uma série
de dificuldades para se saber de sua
real situação. Essas dificuldades so-
mente puderam ser superadas com
o deslocamento de funcionários da
Inspetorla do BC, especialmente de.
slgnados para o levantamento es-
pccíflco da situação do banco de
investimento.

"Ninguém ainda conhece a real
situação do grupo Nacional Brasi-
leiro", admitiu Albrecht. "Não po-
demos sequer concordar com sua
venda porque não sabemos o que há
exatamente para vander. Temos
apenas uma Idéia do que seja o
banco comercial. Sobre as outras
Instituições, esperamos a conclusão
do levantamento para depois expor
aos candidatos à compra do Nacio-
nal Brasileiro o que seus donos es-
tão oferecendo na realidade.

Compradores

Não houve, até agora, segundo
Ernesto Albrecht, qualquer manl-
íestação normal dc parte dos po-
tendais interessados na compra do
Nacional Brasileiro Junto ao Ban-
co Central. Apenas mantiveram
contatos o Bamcrindus, o Unlban-
co, o Grupo Sharp e o Noroeste.

O diretor do Banco Central frl-
sou ainda que a intervenção no Na-
cional Brasileiro náo tirou de seus
donos o direito de transferir o con-
trolc. Os proprietários, portanto,
poderão ou nâo aceitar o negócio
de venda. "Mas eles conhecem aa
conseqüências", advertiu Albrecht.
"Se não houver a venda, haverá 11-
quldação extrajudicial ou até mes-
mo a falência pode ser decretada".

Bancos fecham fevereiro com
CrS 5 bilhões no redesconto
e taxas vão até 16°/o ao mês

Repetindo o que ocorreu em fevereiro do ano
passado, o volume de endividamento dos bancos co-
merciais junto ao redesconto de liquidez do Banco
Central voltou a aumentar ontem em cerca de Cr$
2 bilhões, superando, novamente, CrS 5 bilhões, ní-
vel atingido antes do carnaval. Raramente, como
aconteceu ontem, os bancos comerciais fecham o
més com redesconto elevado.

As taxas de financiamento por um dia atingi-
ram elevados 16% ao més para papéis com correção
monetária pós-fíxada. Tanto a alta taxa de finan-
ciamento como o elevado volume de redesconto fo-
ram provocados por uma série de transferências de
impostos e contribuições arrecadados pelos bancos,
aos cofres do Banco do Brasil. Além disso, houve
forte pressão das instituições financeiras que ope-
ram no mercado secundário no sentido de financiar
suas carteiras de títulos, para fechar q mês.

Grau de endividamento é
menor e margem de lucro
da Sondotécnica aumenta

_

Badesp tem presidente interino
São Paulo — Os acionistas do

Badesp — Banco de Desenvolvi-
mento do Estado de São Paulo,
reunidos ontem em Assembléia-Gc-
ral Extraordinária, referendaram
as nomeações Interinas dos Srs Zo-
roastro Bueno de Aguiar Jr e Edu-
ardo Munhoz para a presidência"*
a diretoria administrativa do ban-
co. Os ocupantes efetivos daqueles
cargos serão escolhidos em Assem-
bléla-Geral Ordinária, a ser rea-
lizada em data ainda, não fixada.

Os Srs Zoroastro Bueno e Edu-
ardo Munhoz íoram empossados a
semana passada, por decisão do
Conselho Administrativo do Badesp,
mas a diretoria do banco ainda não
se dispôs a oferecer à Imprensa

maiores esclarecimentos sobre ope-
rações de financiamento com três
empresas do Grupo Sldclpa (Sido-
rürgica de Lenços Paulista), todas
em estado de lnsolvêncla, aponta-
das como motivo do afastamento
do ex-presidente Jorge Arruda.

Além de empréstimos à Sldel-
pa — que deve ao Badesp cerca dc
Cr$ 135 milhões, e pediu concorda-
ta pouco depois dc obter o finan-
ciamento — o Sr Jorge Arruda foi
ainda acusado de Irregularidades
na compra de um Imóvel, em São
Paulo, sem prévia autorização da
Secretaria da Fazenda, segundo
sindicância instaurada pela Cor-
regedoria Administrativa do Es-
tado.

PRESSÕES

As Instituições financel •
ras — corretoras, distribui-
doras, bancos de investi-
mentos — que operam com
titulos de renda fixa no
mercado secundário, t è m
necessidade de fechar o ba-
lancente mensal com suas
carteiras financiadas e en-
quadradas nos limites da
Resolução 366, 'e abril do
ano passado, que disciplina
as cartas de recompra a
preços fixos.

Pela Resolução 366, a s
instituições foram obriga-
das a reduzir, em 31 de Ja-
neiro último, as operações
com cartas de recompra a
preço fLxo a um nivel equi-
valente a 50r.'a das ope-
rações com carta de recom-
pra em 31 de janeiro de
1976 (excluída a correção
monetária do periodo, fixa-
da em 37,73%;, exceto Le-
trás do Tesouro Nacional e
titulos estaduais.

A pressão para reduzir os
compromissos com cargas
de recompra, contudo, nâo
íol a única, no dia de on-
tem. Multas instituições de-
cidlram abandonar suas po-
slçõcs com papéis de cor-
reção monetária pós-lixada
— principalmente ORTNa e
títulos estaduais — porque
as perspectivas sáo de que-
da no índice anual dc cor-
reção monetária. Essas ins-
titulções, encontraram difl-
culdades em obter recursos
nos bancos para financiar
a manutenção dos títulos
que não conseguiram repas-
sar no mercado.

TAXAS ALTAS

A pressão chegou ao pon-
to dc elevar as taxas de íi-

nanciamento oiicr night (dc
um dia para outro) até 91..
e 10Tó ao més, no ca.so de
negócios com Letras do Te-
.souro Nacional, e 15% e 16%
para operações lastreadas
em letras de cambio, certl-
ficados de depósitos banca-
rios. ORTNs e titulo esta-
duais. No fechamento, no
entanto, houve algum alivio
de liquidez, com as taxas
dc LTNs declinando para
4% e 5% ao més e as de
ORTNs caindo para 8% ao
mês.

O Banco Central contri-
bulu para a baixa das taxas
ao Injetar recursos para a
compra de LTNs no merca-
do. Alguns bancos, contudo,
náo se esforçaram para evl-
tar o redesconto. Com os re-
cursos do redesconto, pude-
ram financiar a s insti-
tulç-òes, ganhando na dife-
rença entre as taxas pagas
ao Banco Central e cobra-
das das instituições.

Data certa para
elevar as taxas

A redução dai cariai da it-

compre com preto fixo, d*

acordo com a Raiolucão 364, (oi

gradual. Em 31 da -julho da

1976, • voluma da recompra

davaria raduiir am 10%; a 31

da outubro am 30%; am 31

da jan.iro do 1977, am 50%. A

próxima redufào, da 70%, ia-

ri a 30 da abril. Ai datat com-

cidam com oa raaiuilti do va-

Ior do ORTNt o titulei a ita-

duaii, provocando praiiào acan-

tuada por rocurios a aumanto

nai taxai.

O balanço da Sondotécnica — Engenharia deSolos S'A mostra uma "ligeira melhoria", sobre osresultados de 75, segundo análise cios técnicos daBolsa do Rio, que apontam um grau de endivida-mento de 0,89, contra 1,04 em 75. Devido ao aumen-'to do lucro operacional (50,98',; ) em relação às ren-das operacionais (43,42%), no período 76 75, a mar-
gem de lucro cresceu de 15,08'; para 15.84*.,. Em.74, esse percentual chegou a 21,25',,.

De acordo com os analistas, o lucro disponível
por ação passou para CrS 0,57 (contra CrS 0,51, em75), devido a expansão de 11,15% do lucro disponí-vel em relação à manutenção do capital de tercei-ros, de CrS 28 milhões.
RENTABILIDADE

A rentabilidade do capital
próprio, que em 74 foi de
31,02%, caiu para 25,58%
em 75, alcançando 23,37%
no ano passado. Dc acordo
com os analistas, com a ex-
pansão de 50'~; do patrlmô-
nio liquido entre 74 e 76, o
valor patrimonial da ação
cresceu, no último ano, pa-ra Cr$ 2,99.
SISAL

A renda operacional bru-
ta da Sl sal—Imobiliária
Santo Afonso S/A, no pri-meiro semestre do ano pas-

¦w

sado H/7/76 a 31/12/76.,
ultrapassou CrS 233 milhões
290 mil, enquanto o lucro li-
quido, antes do Imposto de .
Renda, somou CrS 12 mi-
lhões 13 mll, A rentablllda-
de, sobre as vendas, ficou
em torno dos 5r,\

O lucro operacional da
empresa atingiu CrS 9 mi-
lhões 823 mil. O lucro líqui-:
do. sobre--o capital de Cr$
70 milhões unais Cr$ 7 mi-
lhões 950 mil transferidos
dos re.-ultados), foi equlva-
lente a 6,5%. As despesas •
relativas ao financiamento,
de capital de giro chegaram
a CrS 29 miihões 526 mil.

Volume se <
24% na Boi

xpande em
sa do Rio

A Bolsa do Rio apresen-
tou-se ontem em alta e com
movimentação superior ao
pregão de sexta-feira. Os
negócios totalizaram 21 nu-
lhões 287 mil títulos (mais
15.38%), no valor de CrS 55
milhões 995 mil 680 (mau
24.23%), sendo CrS 40 mi-
lhões 665 mil 940 com ações
de empresa., governamen-
tais (72,62% I.

O IBV registrou, na me-
dia. valor.zação de 1,1%
(4177,3) e, no fechamento,
redução de 0,9% (4140.5). O
IPBV acusou decréscimo de
1% ao se fixar em 219,3
pontos.

Foram transacionadas à
vista 17 milhões 17 mil G00
ações no valor de CrS 43 ml-
lhões 222 mil. Os papéis
mais negociados ã vista fo-
ram: no volume em dinhei-
ro: B. Brasil pp Cr$ 13 mu
lhões 418 mil (31,04%), Pe-
trobrás PP CrS 9 milhões 56
mil (20,95%), B. Brasil ON
CrS 3 milhões 945 mil
(9,13%), Belgo OP Cr$3 mi-
lhões 266 mll (7,5C ) eSou-
za Cruz OP Cr$2 milhões
294 mil. Esses negócios re-
prei.entaram 73.99% do vo-
lume em dinheiro.

Das 23 ações do IbV, 16
subiram, quatro caíram,
duas permaneceram está-
veis e White Martins OP
náo íol negociada. As cinco
maiores altas: Kelsons PP
(7,32%), Vale PP (3,13%),
Riograndense PP (2,82%),
Petrobrás ON (2,23%) e
Souza Cruz OP (2,15%). As
quatro baixas íoram Boza-

t,l\.*

'--O l .•
... r,
"-[.IP

no PP EX/D i2.60%). Marw
nesmann OP (1,05%), Acesl-'
ta OP (0,82%) e B. Brasil
ON 10.6'%).

A termo foram negocia-
das 3 milhões 809 mil 336
ações no valor cie Cr$ 11 mi- •
lhões 574 mil 697, represen-
tando 20% do total em titu-
los, e 2,81% do total em dt- ,nheiro. Em relação às ope- «
rações à vista, os percen-tuais foram de 22.38% e
26.78%. respectivamente. No .mercado de termo futuro —''
fixo — foram negociadas ••-
220 mil ações no total de .
CrS 649 mil. ,,.,,,

No IPBV, os setores apre--"'"*
sentaram as seguintes osci-
laçócs no fechamento: ali- ¦
mentos e bebidas 214,9 une- ; '¦
noa 0,9%), bancos 285 (mais.
0,2%), comércio 323,4 (mais r
0,7%). energia elétrica 286.3,
(mais 0,2 % ) , metalurgia
200,8 (mais 0.4%), refinaçí»}
e petróleo 270.2 (menos;*n
1,8%), siderurgia 225.8 ime--
nos 0,7%) e têxtil 174 imais
2,6%).
AGO DA BOVESPA

Sâo Paulo — A Bolsa dc aValores de São Paulo reali- «
zou ontem assembléia-geral *)
ordinária para aprovação i.
das contas de 1976. A entl-
dade auferiu um resultado—-
de Cr$ 17 milhões 358 mil
em 1976 e, em função de "\
operações extraordinárias e !
fundo de garantia obteve ¦
uma reserva de Cr$ 42 mi- ¦
lhões 509 mil 812, que será '
oportunamente Incorporada
ao seu patrimônio social.

Índice nacional
Indicei de fechamento, ontem, dè Comiitío

Nacional das Bolsai d* Valorei:

Valorização:
Preço*:

123,00 (- 0.81%)
140,14 (- 0.19%]

Média SN
28/2/77 25/2/77 U/2/77 28/1/77

77 199 76 636 75 -473 78 446
Fev/7*
7-4 987

Taxas no futuro
Foram ai teguintei. cm média pire

• ¦ oprraiúti realizado, n laxaa bfulai (%) ob-
servades ontem no mercado futuro (antigo) da
Bolta do Riot

30 dia. 60 diai M diai
3,1 6,5 10,5

120 diaa 150 dlat 180 diai
IO 19,0 24.0

Mercado futuro
Foram es seguintes, por papé.s t prazoi da vencimento, ai operaçóei futurei realizadas ontem

na Bolsa do Rio:

Numere. Ql d* Voluma % falai
Tiiulo Tipo Ptaio neg. eiões Má«. Min. Mid. em CrS ritmo

Acesiia
Bco. do Brasil
Bco, do Brasil
Bco, do Brasil
B-o. do Bra.il
Bco. do Brasil
Bco. do Brasil
Bco. do Brasil
Brahma

Manneimann
Manncsmann
Pd r obres
Petrobrás
Petrobrás
Petrobrás
Petrobrás
Petrobtál
Rio Grandense
Samitri
Vale
Valo

OP
ON
ON

PP
PP
PP
PP
PP
OP
OP

pp
ON
ON
ON

PP
PP
PP
PP
OP
PP
PP

090
030
120
030
C60
120
150
160
120

030
030
030
060
OM
060
090
120
030
090
060
090

1
12

1
5
4
4
2

. I
I

1
2
1
7
3
9
1
4
1
2

100 000
500 000

30 000
303 0-00

20 000
175 000
200 COO
113 OM
395 680
50 050
¦40 000
75 000
75 OCO
75 000

530 000
150 000
¦455 000

53 000
172 000
50 000

250 -COO

1,34
3,37
3.78
4,00
4,17
4,48
4,69
4,88
1,59
2,95
2,48
2,37
2,46
2,52
2,60
2.88
3,01
1,52
3.43
2,46
2,57

1,34
3,35
3,76
3,99
4,17
4,44
4,68
4,88
1,5B
2,95
2,48
2,37
2.45
2,52
2,77
2,86
2,90
1,52
3,08
2,46
2,56

1,34
3,35
378
3.99
4,17
4.46
4,68
4,68
1.56
2,95
2,43
2,37
2,45
2.52
2.78
2,86
3,00
1.52
3,18
2,46
2,56

134
1 679

113
1 198

83
780
936
551
627
147•99
177
184
1-90

I 478
430

I 367
80

548
123
641

000,00
210,00
400,00
¦400,00
400,00
700,00
500,00
440,00
944,40
500,00
200.CO
750,00
180.00
653.12
500,00
300.00
900,00
560,00
660,00
000,00
500,00

1,15
14,50
0,97
10,35
0,72
6,74
8.09
4,76
5,42
1,27
0,85
1.53
1,59
1,64

12,77
3.71

11,81
0,69
4,74
1.06
5,54

Sam! trl
fixo

220 000 2,95 2,95 2,95 649 000,00 100,00

Mercado fracionário (operações à vista)

Fundos fiscais
Decreto-Lei 157

Fluidos de
investimento

Inihluifa* Dala Cola Vaiar
•m

Cr) mil
Instituifcei Cala Valer cm

Cr) mil

Títulos Tipo/Dirtitoi Quant. Volum» Praço
CrJ médio

Titulo» Tipa/Dirailoa Quant. Voluma Preço
CrS médio

Acesita
Aço Norte
Aratu
Baoçju
Banha
U.i'i r»
BASA
Brani
Br atu
Belgo-Mmeira
Banerj
Bintr]
Bsnespe
Bco. Itau
Bco. ¦'.. .« i
Borano S-m,
Boi«no Sim.
bftdtico
IVadetco
Brahma
Brahma
CBEÍ
Cemig
Souza Ouz
Sid. Nacional
Docas Santos
Eletrobrás

OP 200 260,00 1,30
PP 363 344,85 0.95
OP 7 100 4 260,00 0,60
PP 25 17,50 0,70
OP 400 392,00 0,98
OP 400 1260,00 3,15
ON 1-00 70,00 0,70
ON 18 621 60 479,40 3,25
PP 37 446 145 522,06 3,89
OP 9 790 29 521.55 3.05
ON 399 295,26 0.74
PP 1 187 945,64 0,60
PP 588 1071.08 1.62
PN 1 242 1 265,06 1,02
PN 336 2t5,60 0,35
OP 7 273 4 509,26 0,62
PP 891 577.26 0,65
ON 10,00 1,25
PN 929 1 161,25 1,25
OP 1995 2 674,98 1,34
PP 61985 99 794,36 1,6'
OP 3 400 2 108,00 062
PP 650 455.00 0,70
OP 7 218 24 012,63 3,33
PP 3 894 2 161.83 0,56
OP 3 180 2 893.80 0,91
PP 500 430,00 0.86

Estrela PP
Fin. Bradesco ON
Ferro Brai. PP
Kibon OP
L. Americanas OP
ITB OP
Nove América OP
Sid. Paim PP
Cim, Paraito OP
Petrobrás ON
Patrobrál PN
Petrobrái PP
Rio Grandense PP
Samitri OP
Talerj PN
Uni banco ON
Unibanco NP
Unibanco PP
Unipar ON
Unipar PN
Vala PP

455
150

13S9
400

4 444
834
156
875
425

4614
2 285

26 267
1 906

65
1930

907
461
763
470

4 140
17-963

910,00 2,00
150,00 1,00
316,70 3,11

188,00 0,47
13 368,20 3.01

225.18 0.27
95,16 0.61

735,00 0,84
297,50 0,70

10 589,24 2.33
643,95 2.47

68 190,62 2,59
2 655.28 1,39

193,70 2,98
694,80 0,36
593.62 0,66
291,69 0.63
473.04 0.62
869.50 1,85

11 024,80 2,66
40 840,57 2,27

Adempar
América do Sul
Auxiliar
Aymort
Bahia
Baluarre
Bamcrmdus
Bandeirantes

BBC
Banespa
Banortc
Banrio
BCN
Be SC
BIN;
BMG
Boston
Boztno

$¦ mon sen
Bradesco
Oratello
Cotfmlg
Com ind
Coribra
Oedibanco
Creditum
Crefinan
Crcfisul
CfOionco
DcK«piov«
Denasa
Iconòmico
Finaia
Fibonco
Fincy
Gcooy
Hupa
Ind. Decred
Induicreci
lochpe
Itaú
Lar Brasileiro
M. M.
Magi liano
Miiionnavc
Mtfttlqütin
Mercantil
Mcrliinvesí
Minas
Muitínvest
Nacional
Nac. Brasileiro
Novo Rio —

tondres
Pauío Willmsens
Produiora
Real
Residência
Safra
Sofinal
Souza Barros
SPM
Suplicy
Tamoyo
Umuarama
Vlu-Kradi
Wjlsrei

24,02 1,39 20 694 Adempar
25,02 2.81 79 263 Alia
24,02 0,63 46 210 Amar.ca do Sul
28/02 1.39 20 717 Apbtec
24 02 5.73 33 323 Auxiliar
24 02 1,30 5 970 Aymcrr.
24-02 3,72 202 619

BBI Bradeico
24'02 1,43 44 033 BCN
24.02 1,89 243 240 BMG
28/02 0,78 78 462 Baluarli
28/02 1,78 120 U9 Bamerindui
24/02 3.31 84 363 Bandeirjnlei BBC
lo 02 3,10 31 392 Baneip»
24- 02 1,54 150 e*7 Banorte
24/02 3,02 54 573 Bam,o
24/02 1,65 21 665 BESC

Boston
25/02 1,74 67 796 Boiano Sim
28,02 4,79 1 613 966 Br.ii i
2802 1,25 9 678
üi-2? h'2 M 61° Clbril «•«"»
24,02 2,53 244 276 Car^ello
25/02 1,27 10 680 Citvbank
28,02 2,78 66 067 Cepelaio
24,02 3,42 5 548 ComS«-
24,02 71.C5 34 559 Conlinemã,—_____
24,02 2,27 65 0B4 Cot.bra
24/02 4,58 871 856 Oedibanco
24,02 1,56 7 114 Creditum
28.02 3.46 W 241 Cref.nan
28.02 0,36 95 862 Crefa.ul |Cap)25 02 0,40 334 369 Crediul (Gar)
W/02 1,09 221 Creicinco

??''" !•*! ,lc0< Cond. Creicinco
17/02 1,32 — -
24,02 0,60 13 IU Del_picv.
25 02 1,39 13 097 Denasa

S2S \$ 45$$í °— W"»

17/02 1.27 935 FNI
24/02 0,85 4 740 F.naia
24/02 3,60 IV 585 Finey
10,02 1.00 149
25/02 1,29 105 506 Garantia
24,02 1,78 7 891 Godov
25/02 0,84 16 771
16,02 0,50 7 519 miiei
28/02 7,99 412 671 Haipa
25/02 0,89 7 430

28/02 0.94 14 608 ISuicâd5"0
28 02 1,59 7 754 «hD,
04 02 1.65 727 |„0
2502 2,79 616 704
28,02 2,00 14 S39 Ur BraiileTío

18/02 0.69 876
24,02 6,00 6 703 -WM
24,02 1,10 I 604 Miiwn,»,
24,02 1,73 2 349 Me,c*MÍ
18,02 1,24 5 637 MSrtS
25,02 1.03 6 101 m".
28/02 1,38 «2 20* Montepio
24/02 1.63 1 0t6 Muliiníait

24,02
24, 02
25,02
25,02
24,02
28/02

28,02
24/02
24/02
18/02
24.02
24,02
24,02
28,02
28/02
16,02
24.02
25/02
24/02

24/02
28 02
25,02
28 02
24.02
24/02

28/02
24.02
24,02
25 02
28/02
24 02
28,02

25 o:
28,02
18/02

27/01
25/02
28/02

23/02
29,01

24 02
24,02

25/02
27-01
28/02
24 02

25/02
25/02

18 02
24/02
25 02
24 02
25/02
24/02
16.02

Decreto-Lei 1401 Nat. Brasileiro 25'02
Nac.cnal 28.'02
Nov*;ào 18'02
Novo Rio tondret 28/02

Instituição Dala Cala Vaiar
•m

CrS mil

Brasilvait
Branllian

Invcstimentt
BCN - Barclayi
Finaia — Brasil
Inveitbraxii
RoVaKO
Slivest
lha Braiil Fund

24/02 13,85 45 154

24/02
24/02
24/02
24/02
24/02
28/02
25/02

13,93
10.32
14 65
10.61
13,66
12,62
12,64

130 873
2 064
8 789

122
168 254

056
124 930

Paulista
PEBB
P. Willemieni

Real

S. Paulo-M^na»
Suplicy
Unívait
Umuarama

Walpiraa

24 02
28/02
28 02

0.47
2.09

. 2 ;«
0Í 7 3
0.63

U.65

2.76
3.05
1.62

0.72
4.54
0,87
1.75
1.06
0.71
0.99
1.69
5.80
1.01

0.45
1.45
1.14
0,52
1.08
0.79

--.iOl
osr-
2.64

23.20
1.63

118.14
2.60
1,88

3.22
1.55
6.16

C.93

1.53
2.55
2.51

2,51
0.83

1.19
0.26

0.70
1.47
0.54
1.72

1.46
1.83

0.97
1.51
1.07
1.22
1.45
1.05
2.82

1.00
1.48
0.38
0.26

1.36
1 12
1.66

25/02 4.30

24 02
24/02

25/02
25/02

0.85
4.80

1.78
040

24/02 0,63

21 322
16 077

5 764
5 322
5 432

11 456

62 978
21 737
12 254

199
36 249

784
560
674
118
857
841

60 259
12 783

144
17 820
42 823

2 650
38 813

6M
245
117
536

6 638
13 177
35 813

440 918
152 538

10 610
23 265

6 728

535

9 SCO
51 076
12 731

754
1 933

131 460
5 408

12 520
408
975

149 948

24 665
189

339
5 558

761
•! 362

12 204
59 192
10 154

303
013
89

4 834

423
247
122

78 567

í 557
752

225 411
1 111

S04

Bolsa do Rio de Janeiro
TITUIOS

 Qu|n'-
Acesita - A. _. Ilabira cp .. 655 0C0~

AGGS — Ind. Graficai op .. 30 COO
AGGS - Ind. Graficai pp .. 25 CCO
ASA - Alum. E«f. Um. pe 14 5C»3

Bangu Proç. Ind. op .... 40CCO
Bangu Fro-j. Ind. pp 10 000
BarbJrá op 40 264
Banco à* AoiuonU on .... 39 50O
Banco do Brasil on I 209 ;Jóó
Banco do Braiii pp 3 4Ó4 574
Banco do Est. da Bahia pn 7 999
Banco do Ei», do Ceará pn 10 000
Banco do Ett. do Ceara po 30 CCO
Banco Econômico pn 50C<ÍO
Belgo-Mineira op I 065 OCO
Bco. Est. Rio de Janeiro on 23 443
Bco. fcif, R.o d* Janeiro pp 8 OCO
Banco do Est. de 5. Paulo on 3 CCO
Banco Eli. de S. Paulo pp 6 C00
Banco Itau pn 20 SCO
Banco Nacional on .". 2-472
Banco Nacional pn 52 'S6
Banco do Nordesfe on 89 000
Banco do Nordeste pp 3 0<J0
Borano Sim. Com, Ind. pp ,. BI CCO
Banco Brasileiro Detcomo pn 5 4CO
Bradeico de Investimento pn 1 5C0
Brahma op 483 163
Brahma pp 223 CCO
B/as. Energia Elertic op ... 50 0'CO

Casas da Banha C. I. op X9C00
____C3V — Ind. Mecânica op .. 7 CCO

1^777 j ¦*¦ Ul H, P.,,l„ pp RfltVil
Cernig - Cent. Elet. M. G. pp 327 0-00
Cimefal Siderur pç> 1 OCO
Cia. Sid. Nacional pp 18 000
Cia. Sid. Manneimann op .. 335 CCO
Cia, S'd. Manneimann pp .. 68 0-CO
Cimento Paraíso cp i 000

Occas de Santos op 324 OCO
Durafex Ind. e Com. op .... 2 OCO
Durate* Ind. e Com. pp ... 10C>J0
tditora de Gtiai ITB op ... 25 OCO

Ferro R'*sil-iro op } 957
Ferro Brasileiro pp 76 OCO
Fertisul - fert. do Sul op .. 12 000
Ftrtisul - Fert. do Sul pp . 125 0»
F. L Cat. Leopoldma pp ... 12 COO
Fab. Nacional de Vagões ma 1 O0O

Kelscin's Ind. e Com. op .... 16 0CD
Kelscn'i Ind. e Com. pp ... 3IIO0O
Kibon Ind. Alimcnt. op .... 4 QQO

li-Jht op  237 OCO
lojas Americanas op 517 000
loiai Brasileiras op 10 OCO
Mesbla 51 Parcela 2 op 60 000
Mesbla 51 Parcela 2 pp 87 CCO
Mesbla 52 - 1/p/parc. pp .. 40 000
Moinho Flum. Ind. Ger. op 50 910
Montreal an ............... 2871

Nova America op 4 CCO
Petrobr-is on 553 736

Petroòíàs pn 2 Õó2
Petrctris pp 3 479 343
Paulista Força tui op -«OOO
Pirelü po . ., 1 «53
Pat. Ipiranga pp 129 CCO

Ref. Petr. Manguinhos on 50 COO
Ref. Petr. Manguinhoi pp .. 2 000
Rio-Grandenie pp 62 000

Souia Cruz Ind. Com. op .... 691000
Sid. Paim pp 61 250
Samitri - Min, dê Trind. op 153 000
Sano Ind. e Com. pp 100 C00
Svptrgaibrai op ., , ., ô 000
Sondotécnica pp 2 000

Teleri (ei-CIBI on 25 354
Telerj (e«-CT!) pn 17 105
Tlbíai pa 73 CCO

Unibanco União Bco. on 6 057
Unibanco Uniío B-co. pn ... 216 2»
Unibanco União Bco. pp ... 8 CCO
Unipar - U. I. Petrq. o* . 37 0C0
Unipar - U. I. Petrq. pa .. 39 000

Vale do Rio Doce pp -657 000
ZW. - C!«,irie pp 2 000

COTAÇÕES (CrS)

_ Abt^~1,22

0.27
0.30
0.35
074
0,78
3,20
0,74
3.30
3.90
1.05
1.00
1,00
0.90
3.10
0.S1
O.-36
0,65
1.75
1.03
0,85
0.85
1.35
2.30
0,76
1.30
1,10
1,33
1.64

0 61
1,01
360
0.45

__F<h.
1.20
0.27
0,30
0.35
0.74
0.78
3.20
0.70
3.23
3.37
1,05
1,00
l.CO
0.90
1.04
0.81
0,86
0.65
1.75
1.03
0.&5
0,í5
1.35
2.30
0,76
1.30
1,10
1,35
1.62
0.61
1.02
3,60
0.45

U./3
0,37
0.60
2.85
2,40
0,70
0.94
1,55
1.35
0.32
4.20
3.25
1.00
1.40
0.35
3.SO
C.34
0.44
0,50
0.80
3.05
1.50
1,33
i,y
1,40
1.45
0.65
0,67
2.30
2.51
2 63
0.57
1.13
1.30
0,63
1.20
1,43
3.30
0.88
3.10
1,30
0,55
0,83
0.12
0.35
1.12
0.66
C.63
063
2.CO
2.65
2.30
1.20

Má»."l.22~

0,27
0.30
0.35
0.74
0.78
3,20
0,74
3.32
3,91
1.05
1.00
l.CO
090
3.12
0.S2
0.86
0 65
1.75
1,03
0,85
0.85
1,35
2.30
0,76
1,30
1,10'-,40
1.-64
0.61
1.02
360
0.45

Min. Mád.

% 5 Ind. da
M#d. lucrat.

Di* Ant. em 77
1.20 1,21
0,27 0.27
0,30 0.30
0,35 0.35
0.74 0.74
0,73 0,78
3.15 3.18
0.70 0.73
3.20 3,26
3.35 3.37
1.05 1,05
1.00 1.00
l.CO 1.00
0.TO 0,90
3.C3 3,07
0.81 0,31
0,86 0 S6
0.65 0,65
1,75 1.75
i .03 i sa
0.S5 0.85
0,85 o.es
1,30 1,35
2.30 2.30
0,74 0,75
1,30 1.30
1,10 1,10
1.35 1.33
'.60 1.63
0.61 0.61
1.01 1,02
3.60 3,60
0.45 0.45

0,62
Ei>.

CC9
2.94
2.78

3.64
1.35
0.61
2.11

5.26
Eli.
Est.
1.32

1.15

tiu
Es'.

1,77
2.60
Est.

1.47
1.24

0.99
Est.
Es'

128.72
117,3»
107.14
!_9,63
98.67

104,-Oa
112.77
117,74
103,49
108.71
117.98
158.73

90,00
110.43
105.20
100.00

112,18
109.42
110.39
110,39
129.81
125,68
107.14
118,18

I06Ü
107.2a
93.39

110,87
132,35
ISíM

0.87
C60
2.80
2,40
0.70
0.92
1.55
1.35
0,32
4.20
3,33
1,00
1.35
0.85
3.60
0,34
0.43
0,53
0.80
3.C-6
l/JO
1.33
1.51
1.40
1.45
0,65
0 67
2,27
2,5.
2,55
057
1.43
1.30
0.33
1.20
1,47
3.33
0,88
3.05
I.M
0,55
0.83
0,11
0,36
1.12
0.66
0.63
0.69
2.00
2,63
2,23
1.20

0.73
0.87
063
2 85
2.40
0.70
0.94
1,55
1,35
0.32
4,20
3,33
1.00
1.40
0.65
3,80
0,34
0,45
0,50
0,80
3,03
1,10
1.33
1.51
1,40
1.45
0.65
067
2.33

51
264
0,57
1 43
Ü30
0.83

1 20
1,47

34
0.88
3.10
1.30
055
0.83
0.12
0.36
1.'2
066
0 63
0.69
2,00
2.70
2.33
i.íO

ü./l
C67
0.59
2S0
2.40
0,70
0,92
1.55
1,35
0.32
4.20
3,20
1,00
1,35
0.85
3,90
0.34
0,43
0.50
0.79
3.C5
1.00
1,33
1,51
1.40
1,45
0.65
0,67
2,25
2.5!
2,55
0.J7
1 __l
Í',3Ò
0.30
1.20
1,43
3,28
0.87
3.05
1.30
0.55
0.83
0.M
0 35
J,12
0.65
0.63
0.68
2.00
2 63
2.27
1,20

0./2
0,87
059
2,84
2.40
0,70
0,93
1,55
1,35
0,32
4.20
3.23
1.00
1,38
0.85
3.80
0.34
0.44
0.50
0.80
3.C6
1,00
1.33
1,51
1,40
1,45
0.65
067
2,29
2.51
2.i0
0,57
1 43
1.30
0.31
1.20
1,J6
3.32
0.8»
3,10
1.30
0.55
C.83
0,12
0 36
1.1S

0.66
0.63
0.69
2.00
2,66
2,31
1,20

1.67
1.05
Est.

EU.

E»ü
Eit.
Eu.

0,94

1.47
1.19

1O0. CO
97,75

107,37
119,83
126.32
100.CO
100,00
ÍOO.IX)
tco.oo
i33,33
100,00
115.36
108,70
122,12
119,72

Elt. 117.24
7.32 137.50

• 3.85 138,89
1.37 114.29
1.32 106.-59

!03,!Í9
113,63

067 100.67
Ei>. 109,38
£«. 9364

108.33
3.C/8 121,82
2,23 119.90
0.80 115.67
0.39 115,04
1,72 111.77

10.00 9862
Elt. 100.00

1C8.CO
•96.00

2.32 101.39
2.15 114.83
1,15 92,63
0.32 95.C9
Elt. 111,11
Elt. 100,00
2.35 110.67
Eit. 1CC.0O
Eu. 102.8*
1,75 105.66
3.13 120.00
3.28 121.15
4.15 1C7.8.
4 71 129.03
0.38 140,00
3,13 93.90

j:
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Ex-funcionários da Clincu
Rocha decidem hoje criação
de nova empresa imobiliária

ECONOMIA - 23

São Paulo — Poderá surgir hoje uma nova em-
presa para substituir a Imobiliária Clineu Rocha,desta Capital, cujo proprietário decidiu encerrar assuas atividades, alegando íalta de condições do rrier-cado.

Um grupo de ex-funcionários da empresa emfase de extinção vai se reunir hoje à tarde para exa-minar as possibilidades de formação de uma novaimobiliária para aproveitar o know-how e, principal-mente, a tradição da Clineu Rocha, que detinhauma participação de 30% no mercado paulista deimóveis. Na semana passada, vários cx-empregadosdo Sr Clineu Rocha fizeram as primeiras reuniões,estudando uma fórmula que permitisse a participa-ção de todos os interessados na nova organização.Estabeleceu-se que a nova empresa deverá ter umcapital de CrS 2 milhões e os interessados subscrita-rão quotas de Cr$ 1 mil a Cr$ 10 mil.

Eletrobrás quer recursos
e estuda plano cie usinas
hidrelétricas pequenas

O presidente da Eletrobrás, Antônio Carlos Ma-
galhães, ao defender ontem, durante cerimônia de
comemoração do vigésimo aniversário de sua subsl-
diária Furnas, uma política de investimentos cada
vez maiores no setor elétrico, revelou que está sendo
estudado um plano de aproveitamento de usinas hi-
drelétricas de pequeno porte, com capacidade de
200, 300 e até 500 mW (mcgawattsi.

Antônio Carlos Magalhães Justificou a Instala-
ção dessas minleentrais hidrelétricas afirmando quea importância da energia elétrica de origem hidráu-
lica foi fator fundamental para reduzir os efeitos
da crise gerada pelo alto custo do petróleo. Ao de-
tender uma política de investimentos cada ve2
maiores no setor, ele disse que para se manter o
ritmo atual de desenvolvimento o Brasil terá queinvestir uma média anual de 4 bilhões de dólares
(Cr$ 51 bilhões 480 milhões).

POSSIBILIDADES

Os organizadores do mo-
vtmento acreditam nas pos-
sibilidades da nova organi-
zação, a despeito da si-
tuação adversa do mercado
imobillárit, esperando in-
elusive contar com o apoio
do Sr Clineu Rocha, cuja
presença foi anunciada pa-
ra a reunião de hoje.

Nas reuniões anteriores
foram indicados os ex-cor-
retores da Clineu Rocha,
Srs Francisco Silvestre,
Marcial de Melo e Nelson
Fratcshl para coordenar a
nova empresa, indicações
que deverão ser ratificadas
agora por todos cs interes-
sados. Os participantes do

movimento esperam ainda
contar com a possibilidade
de utilização dos famosos
fichárlos do Sr Clineu Ro-
cha, nos quais estão cadas-
Liados todos os Imóveis usa.
dos á venda em São Paulo,
com um preço avaliado em
CrS 2 milhões.

Enquanto Isso, os escrito-
rios da empresa permane-
cem fechados c persiste a
ordem, atribuída ao Sr Cli-
neu Rocha, para que não
seja prestada qualquer in-
formação à imprensa, nem
ao público, dentro do prin-
cípio revelado pelo assessor
administrativo, Sr Ribeiro
Filho: "A empresa não deve
nem dinheiro, nem satls-
facão a ninguém".

Angra II e III

Petrobrás ainda não decidiu
sobre afretamento de navios
petroquímicos na Noruega

"A Petrobrás até agora não fechou contratocom a empresa norueguesa Ditlev-Simonsem para oafretamento de dois navios petroquímicos de 29
mil toneladas de porte bruto cada um, mas nada
posso dizer sobre qualquer decisão que virá depois",
afirmou ontem o diretor de Transportes da empre-
sa, Almirante Adolpho Barroso de Vasconcelos.

Segundo cie, o transporte de produtos quími-cos e petroquímicos pela Petrobrás, como vem sen-
do feito, se manterá em caráter complementar àsatividades da empresa. O diretor de Transportes daPetrobrás foi ontem empossado como membro do
Conselho Superior da Sociedade Brasileira de Enge-
nharia Naval, juntamente com representantes deoutras áreas.
COMISSÕES

Após a solenidade de pos-se do Conselho foram tam-
bém instaladas nove Co-
missões Técnicas que
atuarão no âmbito da Sobe-
na, que reúnem cerca de 50
técnicos e atuarão nas

áreas de Ensino Profissio-
nal Marítimo, Máquinas e
E q u ipamenlos Marítimos,
Transportes Marítimos e
Fluviais, Pesca, Construção
e Reparos Navais, Ofí-Sho-
re, .Portos e Terminais Ma-
r i 11 m o s, Normatização c
Projeto do Navio.

Após a solenidade de comemoração dos 20 anos
de Fumas, o presidente da Eletrobrás anunciou queaté o final cio mês de março serão assinados os con-
tratos para a execução das obras civis de Angra II
e III, com a construtora Norbcrto Odebretch, que
já constrói Angra I. As obras de fundação c terra-
plenagem dessas duas unidades nucleares já foram
concluídas, sendo esperado agora o Inicio das obras
civis.

Outro dado revalado por Antônio Carlos Maga-
lháes íoi de que as aplicações do setor elétrico em
197G, de cerca de CrS 35 milhões, representaram 9%
da formação do capital fixo do Brasil e mais do queaté mesmo os grandes bancos internacionais, como o
BID, investiram em igual período.

A cerimônia de comemoração do aniversário de
Furnas foi aberta por seu presidente, Luis Cláudio
de Almeida Magalhães, que acentuou que dentro de
oito anos a empresa duplicará sua potência insta-
lada, atingindo a 10 mil 000 mW. Atualmente, Fur-
nas tem a seu encargo algumas das principais obras
do'setor, como a da Central Nuclear de Angra dos
Reis, construção de 900 quilômetros de Unhas de
750 kV que levarão energia de Itaipu para os gran-des centros consumidores, e a da hidrelétrica de
Itumblara. que terá uma potência final de 2 mil 100
mW. Furnas também está encarregada do projetode Salto da Divisa/Itapcbl. que fará a Interligação
dos sistemas elétricos do Nordeste com o Sudeste e
Sul.

Receita acelera entrega
do I. de Renda para
terminá-la em 15 dias

Até ontem, um total de 2 milhões 000 mil for-
mulários para a declaração do Imposto de Renda
havia sido entregue a domicilio, em todo pais, cie
um conjunto de 16 milhões 500 mil que devera
estar distribuído até o próximo dia 15, segundo a
previsão da Secretaria da Receita Federal. A prio-ridade na entrega está sendo para os contribuin-
tes com imposto a pagar, ou a restítuir.

O prazo para a entrega da declaração — com
Imposto a pagar ou a restituir — termina cila 4 de
abri] e, no dia 4 de maio para os isentas, ou ins-
crícão no Cadastro de Pessoas Físicas <CPFi. No
modelo simplificado iverde) devem declarar os
contribuintes que tenham recebido até CrS 200 mil
de rendimentos anuais classificados na cédula "C"
(salários, pensões, aposentadorias, retiradas pro-Ifibore, etc». Neste caso, gozam de um desconto-
padrão de 25rr, eoom abatimento da ronda bru-
ta, sem necessidade de comprovação.

Acominas
inicia obras
em junho

Belo Horizonte — As
obras de construção civil da
Açomlnas serão iniciadas
em fins do próximo mês de
junho, com o estaqueamen-
to de um alto-forno, segun-
do informou ontem a Secre-
taila de Indústria e do Co-
mérclo de Minas Gerais. As
obras durarão dois anos,
durante os quais deverão
ser lançados 800 mil metros
cúbicos de concreto nas
áreas cm que ficarão os se-
tores de gusa, aço, lamina-
dos e transportes.

De acordo com o convênio
assinado recentemente en-
tre a Companhia de Distri-
tos Industriais de Minas
Gerais e a empresa, o par-
que Industrial do Vale do
Paraopeba comportará a
Açomlnas, indústrias com-
plementares. áreas urbanas,
agrícolas, verdes c de lazer,
ocupando, aproximada-
mente, 24 mil 700 hectares.
PROJETO INTEGRADO

Um decreto assinado pelo
Governador Aurellano Cha-
ves declarou de utilidade
pública e interesse social,
pára efeito d e desapro-
priação, terrenos de benlei-
torias destinados ao parque.
Uma das cláusulas do de-
creto Impede a especulação
imobiliária local, a fim de
não prejudicar o projeto In-
tegiado para a região.

O engenheiro Antônio Au-
gusto de Andrade Oliveira
deixará a diretoria comer-
ciai da Usinas Mecânica
S.A. — Usimec — para ocu-
par o cargo de superinten-
dente-gcral d a Instalação
da Açomlnas. O Sr Antônio
Augusto de Oliveira, que fl-
cará diretamente subordi-
nado a presidência da cm-
presa, terá a seu cargo a dl-
reção das tarefas de con.--
truç&O' da Usina de Ouro
Branco.

Pernambuco vai
produzir alumínio
O vlce-Governador cie

Pernambuco, Sr Paulo Gus-
tavo de Araújo Cunha, afir-
mou que será instalada na-
quele Estado a primeira
unidade para metalurgia de
alumínio do Nordeste, p:ira
produção Inicial de 80 mil
toneladas anuais, utilizando
bauxita do Pará ou, inicial-
mente, alumlna Importada.
Técnicos da Sudene reali-
zam a fase final do estudo
que prevê um Investimento
de 300 milhões de dólares
e participação da iniciativa
privada.

Calmon cie Sá empossa Lycio e
confirma política industrial

Brasília — O Ministro da Indústria
c do Comércio, Sr Ângelo Calmon de Sá,
disse ontem qu? vai prosseguir na poli-tica de desenvolvimento Industrial tra-
cada pelo Presidente Ernesto Geisel com
ênfase na redução do déficit existente
no balanço de pagamentos do país, atra-
vés do apoio á produção de bens de ca-
pitai c insumos básicos.

A afirmação foi feita durante a so-
lenidade de posse do Sr Lycio Faria no
cargo de secretário-geral do MIC. Na
presença do Ministro do Planejamento,
Sr Reis Veloso. o novo colaborador do
Sr Calmon de Sá disse que não lhe ate-
moriza "as dimensões da tarefa, pois não
sou dos que encaram o trabalho como
um fardo".

Aproensão
"Sinto aponas a apreensão natural

que decorre da consciência plena do queIrá representar a Incumbência de fazer
opções, de adotar decisões, embora de
âmbito limitado cm questões de interesse
público, cm matérias nas quais, muitas
vezes, estarão em Jogo, ainda que indi-
retamente, interesses de milhares de
brasileiros", acrescentou o Sr Lycio de
Faria.

O Sr Paulo Vieira Bclotti dis.se em
seu discurso de despedida que durante

a sua gestão, sob a orientação do Presi-
dente Ernesto Geisel, "procurou-se con-
solidar o Ministério como órgão central
da.s diretrizes do desenvolvimento indus-
trlal, em busca de harmonia no relacio-
namento do Governo com as empregas eno tratamento mais Justo entre as vá-
rias regiões do pais".

Enquanto o Sr Calmon de Sá lamen-
tava "a perda da colaboração do amigo
Pauio Bclotti". mas destacava a longa
convivência com o antigo colaborador
do Ministro Reis Veloso. Lycio de Faria,
este último mostrava sua preocunação
pela responsabilidade de ser o sufiessor
de Bclotti. "As expressões notórias de
seu talento, de sua operosidade e de sua
incansável dedicação aos interesses na-
cionais, se, de um lado, são uma garan-tia de que poderei, tranqüilamente, con-
fiar no acerto e retidão da orientação
até agora adotada na sccrctaria-geral,
por outro lado, impõem-sc a obrigação
de estar à altura de dar adequada con-
tinuidade ao seu trabalho", destacou.

Estiveram presentes à cerimônia de
posse do novo secretárío-geral do MIC
cerca de 80 pessoas, destacando-se entre
elas o Ministro do Planejamento, Sr Reis
Veloso: o secrctárlo-geral do Ministério
da Agricultura. Sr Paulo Afonso Roma-
no; o secretârio-geral do Ministério daFazenda. Sr José Carlos Freire.

Sudeiíe incentiva plásticos
Kccifc — A Sudene e o Banco do

Nordeste concluíram o estudo de viablli-
dade para implantação de uma petroquí-
mica de terceira geração no Nordeste, es-
timancio em Cr$ 1 bilhão 560 milhões os
Investimentos iniciais para incrementar
o uso das matérias primárias e secunda-
rias básicas do Pólo Petroquímico de Ca-
maçari. A ênfase seria na Indústria de
transformação de plásticos.

Ao que informa o departamento de
Indústria da autarquia, serão incentiva-
dos 15 projetos do setor de plásticos, pro-
curando descentralizar a implantação cm
outras Estados — fora da Bahia.

Pesquisa

O estudo foi financiado pe~ír ENDE,
BXB, Sudene e Cia. Petroquímica do Nor-
deste S/A (subsidiária da Petrobrás) e
pretende que pelo menos 30r'r das mate-
rias primarias e secundárias produzidas

no Pólo de Camaçari .sejam transforma-
da.s na região, agregando capitas!, tecno-
logia e especializando a mão-de-obra, co-
mo estão fazendo os gaúchos antes da
Instalação do III Pólo Petroquímico Bra-
sileiro.

Engloba uma série de alternativas de
curte, médio e longo praz.os para lnte-
grar as atuais fábricas de produtos piás-
ticos e dar incentivos e apoio financeiro
ás novas 15 unidades que foram identifl-
cadas. Conclui-se que existem na região
76 manufaturas de plásticos, algumas de
porte médio, com inversões de até CrS 12
milhões. Entre as alternativas de tncre-
mento ao setor, definiu-se que seria pre-
servada a base empresarial representada
pelas indústrias existentes, implantação
de indústrias tecnologicamente modernas
e a descentralização do atual esquema de
produção, concentrado na Bahia t com
algumas ramificações em Pernambuco,
Ceará e Paraíba.

Hoechst aumenta produção
Seio Paulo — A Hoechst do Brasil cs-

tá com três projetos em andamento em
seu complexo químico de Suzano (SP>:
a criação de uma unidade de produção
de cloreto de soclio com capacidade de
talada de 750 toneladas anuais; uma
unidade para a produção de corantes
orgânicos com capacidade Instalada de
930 toneladas anuais; e a ampliação da
unidade produtora de gás cloroflupre-
metano (Frlgen), que passará a produ-

zir 10 mil 500 toneladas anuais, contra
as atuais 3 mil 500 toneladas/ano. O
custo global dos projetos será de Cr$ 162
milhões.

A empresa exportou no mês passa-
do produtos químicos para a Bolívia, Ve-
nezuela e Uruguai, no valor de Cr$ 1
milhão 566 mil, tendo sido a Venezuela,
com aa quíslção de 720 quilos de gama-
gtobulina, no valor de Cr$ 1 milhão 400
mil, o maior comprador.

Semana abre em baixa
de 0,4% em São Paulo

São Paulo — A Bolsa paulista acusou on-
tem baixa de 0.4/. com o Índice recuando 12"pontos. O volume, Cr$ 51 milhões 301 mil, foiconsiderado muito bom. porque superou de lon-¦j ge as médias trimestral e mensal, em terno de

, Cr$ 39 milhões 500 mil e CrS 37 milhões 137 mil
j respectivamente.

A evolução do volume não se deveu á con-centraçao de negócios nas vendas das bine-chips. Banco do Brasil PP liderou as vendascom Cr$ 7 milhões 557 mil, 14,73% do geral-Petrobrás PP, CrS 4 milhões 270 mil 8 31"; En'tretanto. as ações de segunda linha se desta-caram: Romi OP 100 (vendas de direitos e re-cibos) com Cr$ 3.50, rendeu Cr$ 3 milhões 500Duratex PN, Servix Eng. OP, Anderson ClavtonOP e Alpargatas OP, apuraram entre Cr$ lmilhão 600 mil a Cr$ 2 milhões 593 mil.

Colações

Títulos Abttl. Mii Min. I«h

Titulai Abttl. Ml„. nix. F.ch, Quan).

Acesite op
Açcs V.!l op
Açoi V;il ppb
AGGS op
AGGS pp
Alpargatas op
Alpargatas pp
Arnazô/tí* on
América Sul pn
And Ctayton op
Anhanguer* op
Antarctica op
Ar*tx ppb
Auxlliir SP on
Auxiliar SP pn

BanoVrinret on
Bandeirante* pp
Barb Green op
Sego Maneira op
Benzcnex cp
Br*d Invest on
Brad Invett pn—Brade si ô~~õn
Bra desço pn
Brahma pp
Brás I on
Brasil pp
Bresmofor op

Cacique op
Cacique po
Café Brasília pp
Caia Angío op
Cê--* Angio^pp
Cemig pp 

~"

Cesp pn
Ce.p pp
C maf op
Cmepar op
Cobsasme pp
Com • tnd SP pn
Comínd B Inv pn
Conit Beter pp

SsU.Tréi pp
Does» Santos op
Duratex pn
D i rate* pp

, Duratex pp

Eceí po
Ecíse pp
fconft-ntco on
Eri GvUt 1TB cp
V.ltm» po

Enbasa cp
Enbís» pp
ErfotMA op
Eif 5 P*u'0 on
Es» 5 Pátrio FP
Ei>pe!a cp

, Esteie pp

1.23
1.91
7.90
0.2/
0,30
2.90
2.85
0.7S
1,00
1,77
0,40
0.74
0,93
1.04
0,61

0.55
0.55
1.29
3,10
0,28
1,05

Ú2
t.30
1.60
3.27
3.83
1,35

1,70
2.10
062
1,78
1,60
0,70
0,41
0.45
3.20
0.20
2,75
1.05
1,00
0,40

0.30
0.90
1.35
1.35
1.30

0.32
0.59
0,80
033
1,4»

1.16
1,16
0,43
0,76
1.71
1.60
2.25

1,19
1,91
2,89
0,27
0,30
2,90
2.83
0,75
1.00
1,77
0,40
0.74
0.93
1.04
0,61

0,55
0.55
1,29
3.03
0.28
1,05

1Í30
1,30
1.60
3,27
3.83
1,35

1.70
2.10
0,62
1.74
1.60
0.70
0.41
0,44
3,20
0.20
2,75
1.05
1,00
0,40

0,30
0.90
1.35
1,35
1.30

0,32
0,59
O.80
0,32
1.38

1,16
1.16
042
0.76
1.70
1*0
2,25

1.23
1,91
2,90
0,27
0,30
2.95
2,66
0,75
1,00
1.87
0,40
0,74
0,93
1,04
0,61

0,55
0,55
1,29
3.12
0.28

1.12
1,32
1,32
1.61
3,32
3.90
1,35

1.70
2.30
0,62
1.78
1.60
0.70
0,41
0,45
3,20
0.20
2,75
1.05
1,00
0.40

0,30
0.93
1.35
1,35
1JO

0.32
0,62
0,83
0,33
1,49

1.16
1.16
0.43
0,77
1.71
1.60
2.25

1,20
1,91
2,89
0,27
0,30
2,92
2.85
0.75
1,00
1.87
0.40
0.74
0.93
1.04
0,61

0.55
0,55
1,29
3,03
0,28

1.12
1.30
1,32
1.60
3,30
3.B7
1,35

1.70
2,20
0.62
1.74
1.60
0.70
0.41
0.44
3.20
0.20
2.75
1,05
1,00
0.40

0,30
0.93
1.35
1,35
1,30

0.32
0.62
0.80
0.32
1.45

1,16
1.16
0,43
0.76
1.70
1.60
2,25

131 000
5 000

136 000
20 000
13 000

575 000
»7 C00

8 OCO
26 000

1 233 OCO
20 000

3 000
20 000

000
70 000

118 000
339 000

10 003
I 191 OCO
_—10-eso-

148 000
245 000

000
437 OCO

35 OCO
156 000

1 949 000
100 000

97 000
495 C00

000
98 003
20 CCO

000
9 000

439 C03
000
000

407 OCO
14 000

OM
15 000

1 000
38 000

1 921 003
50 CM
22 000

ICO 000
105 OCO
25 000
ia ooo
62 OCO

8 000
3 000

68 000
201 fíO
203 oy>
150 030

1 000

Eterna op
Eletnit pp/«
Etcrnil pp b
Cucj'bx op

Fero Bns pp
Ferro liga» cp
Fero Ugai pp
f-?fi'p'an cp
F*rt ptan pp
F n Bíadtíito on
fin Bradesco pn
FNV pp/a
Ffjncii &rat on
Francej Ital on
Francês Ital pn
Fund Tupy op
Fund Tupy pp

Gu*r4r«pç$ Cp

Heleno Fjnj op
He*çno Fons pp

IAP op
Ibesa op
1b.-..i pp/a
Ind Hftfing pp/a
Ind VHUrtj op
\<\ó VHUftt pp *
Ind Viilare. ppb
lfauban;o cn
ItAubanco pn
Itauia pn

tícta op
Lofai Amerlc op

Madelr:t op
Migneiita op
Mtgnetfta pp/a
Mmah op
Minth po
Mtngth ind! op
Maqs Pirar op
Wsqi Pirar pp
Marcovan pp
Melhor SP pp
Mendei Jr pp
MtfC S Paulo pnMesbla pp

Metal Leve pp
Moinho Sant op

Nacional on
Nacional pn
Nord Bras.l on
Nord Braiil pp
Nordon Met op
Noroeste Est pp
Pet Ipranga op

Pcrobra» pn
Petrobrás pp
Pfrobíat pp
P:i 8'iiilii pp/«
P.relli op
Pirtli; pp
Real Ci* Inv on
Sad;a Concor pp
Saraiva Livr pp
Sâvena op
Servix Eng op
Sid Açonor-e op
S'd Açonorie pp/i
Sld Nacional pp'b
S^d Riogrand o
Sid Rograrid pp
Solcwico cp
So'orrco pp
Sor«n« op
Seura Cruz op
Tfll pp
TeV.no op
Tt! B Campo on
Te! 8 Campo on
tel B Cimpo pp
Tíleri on
Teltri p«
Tel*rj pn
T*leio o»
TsJeso pe
Ter G C«'f*» ppT*« Renaut pp
Trm»p*rana pp
Tü» BrsdMCO on
U«'b*n;o ©n
Un-b»nco í>n
Un^ar o*
"h1©** pev»l> P Dor» pp

WWt M»»:n« op

1 75
1.50
1.70
1.16

1.75
1.50
1,70
1,16

3,15 3.15
2,25 2.25
2.20 2 20
0.30 0 30
0.37 0,37
1.06 1.06
1,20 1,20
3.73 3,73
1,45 1,45
1,00 1,00
1.C0 1,00
1.06 1.06
1,22 1,22

Nova Iorque fecha
com alta reduzida

2.30 2.30 2,30 2.30 10 OCO
0,31
0.31

1,10
0,75
0.85
0,85
1,98
270
2,83
1,25
1.03
1.58

1,62
3,04

1,70
2,24
1,95
1,78
1,60
065
1,04
0,85
0,42
0,82
1,25
0.90
1.50

2.30
0.66

0,85
0.85
1,22
2.30

1.30
2,11

2.28
2.52
2.63

2 63
0.75
1.56
1,47
0.70
1.69
I 65

0.62
057
o.so
1,10
057
1,10
1.46
065

0 65
2,80
3»
076
1.30
0,07
O 30
O.J2
0 11
036
036
013
0 35
1.10

70
0.90

00
063
063
1.83
J60
IM

0 74
r>6*
o tf,
:m

0,31
0.31

1.10
0.75
0.85
0.85
1.96
2,70
2,85
1.25
1.C3
1,58

1.62
300

1.70
2,24
1,95
1.78
1.60
0.65
1.04
0,85
0.42
0.82
1,25

0 90
1,50

2.30
0,85

0.85
0.65
1.22
2.30
1..13
2.11 ...

2>6
2.52
2 56

2.56
0.75
1.55
1,42
0.70
1.86
:.65
0.62

57
0,50

06
0.57
1,10
1.45
0,65
0 65
2,80
3,26
0.76
1.30
0,07
0.20
0,22
0.11
036
0.35
0 13
0-35
1.10
070
090
1.90
063
0.63
1.80
269
350
06»
OÍA
f. 41

• 09

031
0.31

Nova Iorque — Os preços
das açóes registraram llgci-
ra evolução ontem, na Boi-
sa de Valores de Nova Ior-
que. onde o indico indus-
trial Dow Jones teve alta de
apenus 2,99 pontos, fixan-
clo-se em 936,42 pontos no
fechamento. O volume de
operações também foi redu-
zido, atingindo 10 milhões
220 mil ações.

Os operadores comenta-

ram que a pequena alta fui
provocada pelas noticias di-
vulgadas pelo DeparUmen-
to de Comercio norte-ame-
rica no, anunciando uma
queda de 1,2To no índice
composto da atividade eco-
nómica dos EUA e um défi-
clt recorde na balança co-
mcrcial em janeiro último.
A; ações em alta superaram
as baixas na proporção de
apenas 702 contra 087.

Cotações da Bolsa <lc Nova Iorque
Nova Iorque - Foi ê leguintt a n«édta Oosv Jorei ri Bolta de Neva

Iciate entem:

Atôti Abttl. Mi». Min. F«h.

30 Indit. 933.18 938,50 928.61 936.42
20 Trimp. 221.17 222.93 219.91 22! CO
15 Strv. Públ. 104.55 105.38 IC4.2J 105 29
65 Atóei. 304.61 30663 303,16 305.85

Ptttoi Finais
Precoi fínfjt» ni Bolia de Nova Iorque, ontem:

Arco Inc 30 1/8
Alcan Alum 26 3 â
AMied Chwn 44 7/8
AU » Chilnxn 24 1.4
Alço» 53 1.2
Am Airline» 10 3/8
Am Cyananiid "28 1/2
Am Tel S. lei 63 í/8
Amf Inc 22
Aiorco lã 5 8
Ali Richfield 53 1/8
Avco Ccrp 5-8
BendU Corp 44 'J 4
Ben Cp 24 1 8
Btthlehem Slttl 36 1/8
Bocmg 42
Bclie Clicad* 3a 3/4
Borg Warner 32 1 -4
Bronilf 1/8
Bfimiwick 15 1/8
Buaougni Corp 6V 5/8
Campbell Soup 38 1/2
Canadten 15 7/8
Caterpillir Inc 50 3 4
CB5 55 7/ 6
Celínej» 47 1/2
Cheje Manhil Bit 30 3/4
Chctitt Sv*tem 37 3/4
Chrysler Corp 19 7/8
Citicorp 29
Cot«-Col» 76 5/8
Colgitl Pilm 25 3/8
Colurobia i'..t 10
CoromunicHioni Stlelllt 32 7/6
Cons Ed ton 22 1,4
Conlinenl»! Oil 35 3/8
Conltol Data 21 3/4
Corning Gláit 59 7/8
CPC Inlil 48
Ctown Zelletbich 40 3/B
Dow Chemiul 36 7/8
Cteiser ind 38 1/2
Ouponl 127 1/4
Eaitem Air 5/8
t--* ?•..¦•> Kodak 74 3 8
El Paio Compjny 14 7/8
Eims/k 31 1,2
C»xon 50 7/8
Falrchíld 34 1/4
Fifeüone 21 3/4
Fcrd Motor 57 5 fj
Gen Ovnamíu 55 3.'4
Gn Eleitc 50 l/B
Gen Feodi 32
Gen Motora 70
GIF 27 3 8
Cetfly Oil 194
Goadrich 58 l/J
Goodyear 21 5 8
Graiew 28 1 -"4
Gl Alil 1 Pac II 3/4
Gu!f Oil 29 3 4
Cl l Weüem 14 l/J
16* 275 1,-2

Int Harveiter
Ini Paper
Int Tel i, lei
Jonnjon & Johnicn
Kaiier Alum>n
Kennecott Cop
liOOcM & Myer»
l ¦¦ ¦"¦ Induir
Lockheed A rc
UV Cotp
Manutact Hanover
Mcdonell Doug
Merck
Mob^l 01
Monsanto Co
Nabisco
Nal Oiilillera
NCR Cotp
N 1 Indult
Northeil Alrltnei
Occidental Pel
Oiin Coro
Owens Illinois
Pacil.c Ga» h [I
Pau Am Wotld Air
Henn Central
Peoíico Inc
Pfi«r Cha.
Philip Morris
Phillipi Ptl
Polaroid
Ptocier i Giinbl»
RCA
Reynolds Ind
Reynolds Met
Rockwell Inll
Royal Oulch P«t
Safeway Str%
Scotf Paper
Sears Roebucs;
ihell OI
Sinqer Co
Smithltllne Corp
Sperry Rand
Sid 0,1 Cal f
Sid Oil Indian*
StOWn
Studew
Teledyna
Tenneco
Teiaco
Teiís Inittumenti
Ttxtron
Trani Wcrld A'r
Twant C*nt Fex
Union Carbide
Unifoval
United Brandi
US lno'usir.es
U5 Steel
Well Union Corp
Wt»* ei«t
Woolworrh

31
56
33
65
33
26
33
14
9

10
36
44
56
65
74
47
24
34
22
23
23
39
52
23

4
40
74
27
55
57
35
82
27
65
37
33
64
47
18
63
75
21
74
38
40
52
60
41
59
34
27
83
26
9

to
59

9
O
6

46
16
1»
25

1/2
5/8

7/8
1/8
7/8
1/4
1/4
7/8
3/4
3/4
7/8
1/4
l/í

1/8
3/8
7/8
3/8
5/8
3/4
5 8
5/8
1/2
5/8
3/4
1,8
5/8
1/4
1/4
3 4
3/8
1/4
1/2
3/8
1,8
7,8
7 5
5/8

1 '4
18
3/8
1/8
1/4
1/2
3/4
1/8
5/8
3/4

1/2
7/8
1/8
5/8
7'8
3 e
5'8
t/4
1'4
7/8
3 8

Ta\as de câmbio
O Departamento de Opef.cõ*. c'« Ca-n

bo do Biinío Central jDctaml afixou, on-
tem, a co:jç#o d» moçd* ameficana. O áàh'
fo, txaio.do a OS 12,800 para comp-a
e Cr$ 12,870 pj'a venda. Nai op*rjt;ó« con
ban:o> iui cca;io Io, de CtJ 12.817 pira•«oiiit a OS 12,559 para cobertura. O
i rema bancário no Bruil tem afixado ai
Uva, das demais moedas nj manento da
Ofur«çto< Aj utii médias tomam po* bm
ai cotações de fethamento no maçado de
Nova Iorque.

Onitm CtS

Argentina
Auiltilit
Auti"4
B< aica
Inglaterra
fvwoi a

90 d.li
C»mda
ú namarta
Egho
f-e*ca
G-cca
Ho'1/iaa
"ono.Kcng.
Iri
litaal
llái.a
Jopio
Kuwait
Noruega
Pctugal
A. Saudita
Etoinha
Suécia
Sulca
Ver*eruf'a
Alemanha Oe.

0.0C3246 00418
1,0915 U.0476
0.0568 0,5762
0.0273 0.3514
1.7140 22,0592

1 6309
0,9571
0.1699
1.56
0.2CO7
0.0272
0.4002
0.2153
0.01 JOÚ
0.1103
0,001 !31
0.003536
0.3461
0,1899
0,0263
0.2629
0.0144
0.2365
03918
0.2328
0,4169

21 6337
12,5753
2.1666

20.0772
2.5630
0.3501
5.1506
2.7709
O.: 302
1.41«6
0,0146
0.0455
4 4543

2 4440
0.3385
3.64.-9
0 1853
3.0438
5.0425' 
2.9961
5.3*55

6a..(lira

0,033344
1,0550
0.C537
0.0272
1,7095

1.6775
0,9630
0,1697
1,56
0,2007
0 0272
0 4001
0.2157
0,01400
0.1103
OCO 1132
0.003548
0,3456

0.1 B95
0,0303
0.2828
0.0144
0 2363
0.3930
0,2328
0.4177

Interbancário
O m**4-CJC|o inierbarcirio dt cambio pa-

ra contratos prontos apreiemou-st bastante
parado ontem, ji quo a falta di interesses
tanto por oafa dos compradores como ven-
dedores reduziu sensivelmente o volume 69
ope^açÔís. Os poucos negócios foram rea-
Irado, à taxa média dt OS 12,871 para
telegramas • chequei. O bancário Muro
também esteve desnteressado. com nú-
mero redu:.do dt negócios, realizados a
CrS 12.870 mais 2,7C% ao mês para corv-
tratos com prazos ata 180 dias.

Kuroilólar
A lana inietbanciria dt carttbio da Icn-

dras, no mercado do eurodó'ar, fechou, on-
tem, para o pariodo de itl. me.ei tm
5 3'4%. Em dóíerei, francos suíços • mar*
co. loi o »egu nlt o leu comportamento:

Dal • tt. %
mh

mesta
mesta
meses
ano

Francos su

mf>
mesn
meies
meses
ano

Mareei

n,ll
mesas
meses
mesei
ano

* V* 7/1
5 1/16 3/16
5 3/16 1/4

5/8 3/4
1/14 3/|6

2 3/4 78
S3/4 7/8
2 13/16 1516
2 3/4 7/í
2 7/6 3

4 7.14 4 »/:4
4 7/16 4 9/16
4 9.1* 4 H/16
4 11/16 4 13/1f
4 15/16 5 1/16

Ouro tem forte
elevação no
mercado europeu

Londres, Zurique, Frankrurt,
Roma e Montevidéu — O ouro
voltou a registrar forte eleva-
ção nos mercados europeus,
principalmente em Zurique, on-
de foi cotado a 142,75 dólares a
onça, fato que não ocorria des-
de 15 de novembro de 1975. Tam-
bém cm Londres, o metal apre-
sentou boa alta, fixando-se em
143 dólares a onça.

Para os cperador*s o ín-
teresse de comnra do metal jâ
vem aumentando desde 1974,
quando os norte-americanos de-
cidiram não participar ativa-
mente do mercado. Além disso, o
interesse vem-se acentuando
nestes últimos dias devido ao
leilão do Fundo Monetário m-
ternacional, que será realizado
no próximo dia 2 de março
(quarta-feira).

Já nos principais mercados
de divisas, o dólar registrou ü-
geira queda, frente as 10 moe-
das da Europa, principalmente
em relação a libra esterlina, que
se apresentou em alta. Em
Frankfurt, o dólar foi negociado
a 2,3947 marcos, frente 2,3950
marcos no dia anterior, enquan-
to a libra esterlina era cotada
em 4,094 marcos contra 4.091 na
úLtúna sexta-feira. Também a
lira registrou ligeira baixa em
Roma com sua cotação atingiu-
do a 884 liras, frente 883,05 na
última sexta-feira.

Na Bolsa de Valores de Lon-
dres. a expectativa de redução
nos Impostos, a ser divulgada na
apresentação do orçamento, no
próximo dia 29, provocou uma
alta quase geral nos preçoí das
açóes. O Índice de valores indus-
triais do Financial Times apre-
sentou uma elevação de 9,4 pon-
tos com relação à última sexta-
feira, fechando a 411,1 pontos,
seu mais alto nível desde há set«
meses.

Os representantes da Ar-
gentina. Bolivia, Chile, Equador,
Paraguai e Uruguai Inaugura-
ram ontem, em Punta oel Este. a
reunião de ministros com repre-
sentantes do Banco Internado-
nal de Desenvolvimento 'BIDi •
tb Funio Monetário Internado-
a.:. 1F...I..
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Falecimentos
Rio de Janeiro

Antônio Ferreira de Sousa,
72, atropelado em frente i se-
da da Mangueira, na Rua Vis-
conda cie Niterói. Carioca, sam-
bista, um dos fundadores da Es-
taçáo I, era seu vice-presidente
administrativo • desfilou, este
ano, na Comissão de Rcprescn-
taçao, formada pelos |tiatl fa-
mosos nomes da escola d*
samba: Cartola, Nelson Cava-
quinho, Carlos Cachaça, Babaú
e Juvenal topei, presidente da
honra da Mangueira « Rei do
Samba. Conhecido como An-
tônico Abobra Dágua, |» não
linha muitos reflexos t, ao
«travessar a rua, para Ir a sede
da Mangueira, foi atropelado
pelo Volkswagen placa RJ PY-
3876, dirigido pelo portuguèi
José Pereira de Amorim, que o
socorreu. O velório t na qua-
dra da Mangueira.

Simon Bounfman, 77, no Hos-
pitai Silvestre. Palestino, dire-
tor da orquestra do Cassino
Atlântico, durante 18 anos, t
dai gravadora* Odeon e Co-
lúmbia, morava no Leblon. Ca-
lado com Maria Bountman, ti-
nha uma filha: Vera.

José Carlos da Oliveira Pa-
ralra, 24, no Hospital Sousa
Aguiar. Carioca, estudante, mo-
rava no Rio Comprido. Soltei-
ro, era filho de José da Silva
Pereira e de Coriru de Oliveira
Pereira.

Juvenal Rodriguts Teixeira,
50, no Hospital da Ordem Ter*
ceira do Carmo. Carioca, comer-

dante, morava no Centro. Era
deiqullado,

Cecília Malburn Correia da
Oliveira, 63, em sua residen-
cia, no Jardim Botânico. Catari-
nome, era funcionária pública
oposcnlada. Viúva de Paraguai
C. de Oliveira, tinha um filho:
Alexandre.

Glicerio Estavas da lima Jú-
nior, 65, na Ilha da Madeira,
em llacuruçá. Baiano, funciona-
rio aposentado do Jóquei Clu-
be, morava em Copacabana. Ti-
nha duas filhas. Ambroslna •
Jcrónima,

Vicenxo Meliande, 57, em sua
residência, no Lins de Vascon-
celos. Italiano naturalizado bra-
slleiro, era vendedor. Casado
com Nilda Cordeiro Meliande,
tinha quatro filhos: Marco Antó-
nio, Jorge José, Jaime a Ro-
que Vicente.

Artur Rodrigues Ferreira, 76,
em sua residência, em Niterói.
Carioca, comerciário aposenta-
do, era solteiro.

Madalena Alcântara dos San-
tos, 80, no Pronlocor, Carioca
morava em Ipanema, Era viú-
va de Carlos Augusto dos San-
tos.

Otávio Monteiro Ribeiro, 83,
no Hospital Souza Aguiar. Pam-
lista, industrial aposentado, mo-
rava na Tiiuc». Oesquitado, II-
nha uma filha Marli.

Estados
Adalberto Princa Pinto, 65,

no Hospital Lazarotto, em
Porto Alegre. Paranaense de
lapa, era radiotclograliste. Ca-
lado com Aurora Mendonça
Pinto, tinha três filhos: Marli,
Mauro e Márcio.

Amália Alexandre tem, 74,
no Hospital das Clinicai, em
Porto Alegre. Gaúcho de San-
Ia Cruz do Sul, era casado com
Guilherme Leni e tinha doit
filho»: Romano e llze, alem de
quatro nctoi e cinco bisnetos.

Sílvio de Oliveira Prata, 68,
em Uberaba. Casado com Di-
vma Saída Cesáno, tinha 10
filhos: Sílvio Roberto, Alcxan-
dre luciano, Edson Alonso,
Sílvia Ncli, Antônio Joaquim,
Marieta, José, Jairo, Alaor e
Abadia Angélica.

Aurora da Oliveira Campos,
51, em Curitiba. Caiada com
Albino Arruda Campos, tinha
quatro filhos: Antônio, Orlan-
do, Paulo • Teresa.

Villegagnon Santos, 68, em
Curitiba. Casado com Amélia
Santos, tinha dois filhos: Agia-
cir • Dilrna.

Vitória Johnschir linfrotho,
68, em Curitiba. Viúva de Ed-
mundo Guilherme LintrotHo,
tinha dois filhos: Guilherme Jú-
nior c Vilma.

Antônio Carlos de Moraes Pi-
tombo, 55, em Sáo Paulo. En-
genheiro, casado com Celeste
Nogueira de Moraes Pitombo,
linha dois filhos: Marta a Ro-
naldo.

Isabel Gomas da Silveira, 75,
em São Paulo. Era casada com
Olivério Rodrigues d» Silveira
Filho.

Maria Carmem Nogueira, 67,
cm Sáo Paulo. Viúva de João
Aparecida Gomei, tinha doíi
filhos: Tereslnha, casada com
Nazareno Rafaclli Neto, e Már*
cio, casado corn Sônia T. Go-
mes.

Aldo Travaglie, 71, em São
Paulo, Casado com Lma Rrfi-
netll Travaglia, tinha duas fi*
lhai; Alda, casada com Raul
Slmone Pereira, • Brunella.

Teresa Bifulco de Moraes,
67, em Sáo Paulo. Casada com
Zfldok de Souza Moraes, tinha
um filho. Osvaldo, e netos.

Exterior
José Luís Homero, 68, em

Tóquio. Argentino, historiador,
era um dos diretores da Uni-
versidade das Nações Unidas.
Chegou a Tóquio há uma se-
mane, para uma reunião de di-
retorei da universidade e, na
quarta-feira, foi internado no
Hospital Sebo, com problemei
cardíacos. Reitor dê Universí-
dade da Buenos Aires, de 1955
a 1956, • diretor da Faculda-
de de Filosofia t Letras, de
1962 a 1965, foi nomeado para

a Universidade da ONU em
1974. Entre suas obras, sa
deslacatn A Revolução Burgue-
sa no Mundo Feudal, A Idade
Média, As Idéias Políticas na
Argentina a América Latina: as
Cidades a ai Idéias.

Bertha Bnvy, 90, em Paris.

Belga de Liegr, atriz d« cine-
ma e de teatio( durante 50
anos trabalhou na Comédia
Francesa. Começou sua car rei-
ra artística em 1908, em um
dos primeiros filmei franceses:
O Assassinato do Duque de
Guise, depois do qual fez mais
50. Com a Comedia Francesa,
excursionou por todo o mun-
do e, em 1930, obteve grande
sucesso com A Vos Humana,
peça de Jean Coctcau, de um
só personagem. Casou-ie duas
vezes: uma, com um desenhis-
ta e, outra, com o ator Pierre
Fresnay, falecido hi dois anos.

Gievanni Sttfano, em Bogo-
tá. Italiano, era Embaixador na
Colômbia, quando trabalhava
em seu gabinete, iofi
derrame c morreu num
tal.

eu um 1
hospl*

AVISOS RELIGIOSOS

J0SE DA SILVA PEIXOTO
(MISSA DE 30." DIA)

+ 

Leonor Gonçalves Peixoto (ausente); Rober-
to da Silva Peixoto e família (ausente); Hum-
berto da Silva Peixoto e Senhora; José Car-
los Dalles e família; Guilherme Gonçalves

de Oliveira e família; Eduardo Rigueira e família (au-sentes) e Manoel Francisco Veioso e Senhora, con-
vidam os parentes e amigos para a missa de 30.°
Dia de seu querido esposo, pai, avô e bisavô, JOSÉ
DA SILVA PEIXOTO, que será realizada no dia 02
de março, às 18,30 horas, na Igreja de São José da
Lagoa.

NOTA DE FALECIMENTO

+ 

Faleceu domingo, repentinamente, aos <4 anos, o
médico sanilarista do Ministério da Saúde doutor
JOSÉ PAULO FILGUEIRAS FILHO, nascido em Coicó.
Estado do Rio Grande do Norte, filho de José Paulo'
Fagueiras, falecido e de dona Herondes Dantas Fil-

gocWas. Formou-se em 1959 na Faculdade de Medicina de Per-
nambueó • em 1960 ingressava no quadro do Ministério da Saúde,
suaves da antiga Campanha de Erradicação da Malária. Foi chefe
do Distrito de Ceará Mirim da SUCAM, R,o Grande do Norte,
prestando também serviços no interior do Estado de Pernambuco!
Em 1965 assumiu a chefia do Setor SUCAM, Goiás, onde perma-neceu até 1973. Em Goiânia, neiti" período, sem p.-cjuíio da
suas funções, presidiu a Junta Médica Federal e a Comissão Esta-
dual do Controle de Entorpecentes. Em 1975 foi designado cheft
da Campanha da Vacinação contra a Meningite Meningoc6cica,
quando percorreu todo o país, dirigindo e vacinando pessoal-menta. Recordista em vacinações, chegou a imunizar 34 mil pes-soas em um so dia, sendo por este fito recebido pelo Presidenta
da Reoublice. No ano passado, por ocasião do Dia Nacional
da Saúde foi agraciado com a medalha do mérito Oswaldo Cruz,
na categoria Ouro. A léurea destirva-se inueles que reconhecida-
mente prestaram relevantes serviços i crw da Saúde Pública.
No «no passado o doutor JOSÉ PAULO FILGUEIRAS FILHO foi
«o Uruguai, em missão oficial, como assessor para auxiliar no
planejamento de campanha de Vacinação Contra a Meningite,
quando a epidemia da doença assolava aquele país, tendo lá
permanecido durante todo o período de trabalho. Seu desenv
oenlio foi citado quando da visita do Ministro da Saúde do
Uruguai, a seu coiega brasileiro, para agradecer o colaboração
do Brasil, no controle da epidemia. Era casado com lind6ie
Fügueiras e deixou dois filhos mencres, Paulo • Érica. O seoulta-
mento foi realizado (segunda-feira) dia 21 no Campo da Esperança.

RPV N.p r.""¦¦..¦.'

Agente de viagens e
advogado são presos por
passarem cheques falsos

A Polícia Federal comunicou à 4.a Vara Federala prisão em flagrante do agente de viagens Teimode Carvalho Moura e do advogado Hugo Tramou-tano, como implicados no derrame cie traveller'schecks falsos, trazidos dos Estados Unidos pelo nor-le-americano Roland Thompson, que durante o car-naval embarcou para Buenos Aires.
Os dois negaram a acusação. O agente de via-

gens disse que, ao descobrir que os cheques eramfalsos, enviou-os num envelope ao advogado paraque tomasse as providências necessárias. Foi no es-critório do advogado que a Polícia Federal apreen-deu 1 mil 500 dólares. Um elemento de ligação dofalsário em Curitiba está preso no Rio, mas suaidentidade não foi revelada.

JORNAL DO BRASIL Q Terça-feira, T/3/77 Q 1° Caderno

RECUSA

O pedido de relaxamento
da prisão do agente do via-
gens e do advogado já foi
apresentado. O Procurador
da República, Pedro Rotta,
a quem íoi pedido parecer,
preferiu aguardar a chega-
da à Justiça Federal do rc-
sultado do inquérito poli-ciai, antes de tomar uma
decisão.

De acordo com Teimo de
Carvalho Moura, ele viveu
7 anos nos Estados Unidos,
mantendo contato com
muitos turistas norlc-ame-
ricanos. Thompson e a mu-
llicr que o acompanhava
apareceram no Rio e elo
ofcrcccu-sc para os ciecro-

ncar. No Restaurante Berro
d'Agua, o norte-americano
disse que tinha os cheques
para vender e Teimo apre-
sentou-lhe o sóclo-pro-
prietário da casa, Manoel
Sanchcz, que comprou cada
unidade a Cr$ 315,50. Na
hora pagou Cr$ 2 mil e fl-
cou de pagar mais Cr$ 23
mil 800 no dia seguinte.

Teimo conta, ainda, que
foi Incumbido pelo norte-
americano de receber o dl-
nheiro. Pelo serviço recebeu
1 mil 500 dólares dos travei-
lers checks e foi nessa altu-
ra que descobriu serem íal-
sos.

DOPS
fiscaliza
massagistas

São Paulo — Por determl-
nação do Secretario de Se-
gu rança Pública, o DOPS
está fazendo um levanta-
mento em todas as casas de
massagens de Sáo Paulo, a
fim de saber quais as quefuncionam de acordo com
a lei e as que desvirtuam
Mia finalidade.

Na semana passada, o
DOPS esteve cm contato
com o Dr Newton Luiz An-
drenei, diretor da Divisão
do Exército Profissional,
que encaminhou à polícia
política uma relação de to-
dos os Institutos de fisiote-
rapla, casas de massagens
e de banho registrados na
Divisão.

Irmã de agente federal
depõe em cadeira de rodas
e acusa Fleury de sevícias

São Paulo — Numa cadeira de rocias sempreaos prantos, Laura Helena Paladino, irmã da aecn-te da Policia Federal Maria Lúcia Nigro (conhecidacomo Lucinha Bang-Bany), depôs ontem perante oJuiz da 18.a Vara Criminal, Jarbas Coimbra Maz-zonni, e acusou o delegado Sérgio Fernando Pa-ranhos Fleury e policiais de sua equipe, de sevícias
Desviando os olhos dos agentes do DOPS que aescoltavam, Laura Helena Paladino pediu diversasvezes ao Juiz: "Não me deixe voltar para lá. doutorPelo amor de Deus, me dó garantia de vida c aomeu marido e aos meus dois filhos menores" Omarido, Alberto Coelho de Freitas, está recolhido acarceragem do Departamento de Ordem Política So-ciai desde o dia 11 de fevereiro.

DEPOIMENTO

ADILIA VILLASB0AS ARRUDA
(BENZINHO)

7.? DIA

+ 

Sua família agradece as manifestações de
pesar recebidas por ocasião de seu faleci-
mento e convida para a missa de 7.° dia
que fará celebrar amanhã, quarta-feira, dia

2, às 8:30 horas, na Igreja São José na tagoa.

CILLA BERAIDINELLE AZEVEDO
(MISSA DE 7.? DIA)

+ 

Dr. taércio Soares teite senhora e Filhos,
Sr. João Dutra senhora e Filha e Sra. Babi
de Oliveira, convidam amigos e parentes
para a missa que mandam celebrar em in-

tenção da alma de sua querida amiga CILLA, dia 2
quarta-feira, às 9 horas na Igreja de Santa Marga-
rida Maria, na tagoa.

Cilla Beraldinelli de Oliveira Azevedo
(MISSA DE 7." DIA)

+ 

Dirceu, Lóa, Patrícia, Eduardo, Cláudia e
Guilherme Franklin dos Santos, agradecem
e convidam para a Missa da saudosa tia
mãe, avo CILLA BERALDINELtl DE OtIVEI-

RA AZEVEDO, a realizar-se amanhã dia 2, às 9 ho-
ras na Igreja de Santa Margarida Maria, na tagoa.

Maria Júlia Coutinho Guerra

+ 

A família da saudosa MARIA JÜtIA COU-
TINHO GUERRA compungida, agradece a
todos que os confortaram durante sua longa
enfermidade, passamento e doloroso transe

que os atingiu.

Desastre de
Irem mala 22
em Barcelona

Barcelona — Dois trens
de passageiros colidiram
ontem entre as estações dePalleja e San Andrés de Ia
Barca, subúrbio de Barcelo-
na. O Corpo de Bombeiros
Informou ter recolhido 22
cadáveres e primeira versão
do acidente, ocorrido às Hh
locais, referia à explosão de
um vagão.

Um trem procedia da fá-
brlca de automóveis Seat;
o outro havia partido da
Praça Espanha, no centro
de Barcelona. A maioria dos
passageiros era composta
de operários. Há 85 feridos
nos hospitais.

Baiana em
lua-de-mel
suicida-se

Salvador — Após duas
surras, e depois de uma úl-
tinia discussão com o marl-
do, o comerciário Virgílio
Simões, a estudante Mana
Autmia Fernandes Simões,
com apenas seis dias de ca-
sacia, e em lua-de-mel nesta
capital, suicidou-se com um
tiro de revólver no ouvido,
na residência do Sr Benigno
Rocha Barbcrído. onde o
casal estava hospedado.

O casal era de Ouananbl,
na Região Sudoeste d a
Bahia e, desde o Inicio da
lua-de-mel, vivia cm perma-
nomes discussões. Virgílio
aplicou severas surras na
mulher sem que ninguém
interferisse, sob a alegação
de que se tratava de "coisa
de marido e mulher." O sui-
cidlo aconteceu apôs uma
última discussão na hora do
Jantar, quando a estudante
íoi novamente agredida.

HELENA C. DA COSTA MOURA

+ 30.° DIA
Sua família convida para a MISSA que
fará celebrar hoje, l.° de março, às 11 hs.
na Igreja de Sta. Rita (targo de Sla. Rita
— Centro).

LUIZ GONZAGA CÚRIO

+ 

Sua família agradece as manifestações
de pesar recebidas por ocasião do seu
falecimento e convida para a missa

de Sétimo Dia a ser realizada na Igreja N.a
Sra. da Conceição - Rua Conde de Bonfim
987, dia 2 às 8,30 horas.

LUIZ ROBERTO S0RENSEN
("BETO")

(FALECIMENTO)

+ 

Anselma Sorensen, filhos e genros parti-clpârn o falecimento dia 27, na Bahia, de
tUIZ ROBERTO, cujo sepultamento sairá
hoje, às 9,00 horas, da Capela "D" do Ce-

mitério Jardim da Saudade para a mesma necrópole.
(RPV N.o O3403

Ministros
têm missa
de 7.° dia

Missas de sétimo dia fo-
ram celebradas, ontem, nas
Igrejas da Candelária e de
Nossa Senhora do Carmo,
pelas almas dos Ministros
Nelson Barbosa Sampaio e
Amarilio Lopes Salgado, do
Superior Tribunal Militar,
que morreram dia 22.

A cerimônia da Igreja da
Candelária, celebrada por
Monsenhor Fernando Ribel-
ro, compareceram 300 pes-
soas, entre as quais o presi-
dente da Associação Comer-
ciai, Pedro Leão Veioso; o
ex-Governador Chagas
Freitas; e o Ministro da Ae-
ronáutica, Araripe Macedo.

Outras 300 pessoas estive-
ram presentes à missa ceie-
brada na Igreja Nossa Se-
nhora do Carmo, entre as
quais o General Bizarria
Mamedc e o Brigadeiro Her-
mes da Fonseca, além de
representantes do Ministro
LuLs Galotti e do ex-Gover-
nador Chagas Freitas.
Amanhã, em São Paulo, se-
ra celebrada outra missa
pelo Ministro Amarilio Lo-
pes Salgado, mandada ceie-
brar por seu filho, na Igre-
Ja do Colégio São Luis.

O Juiz Coimbra Mazzonnl
ouviu ontem os agentes Jo-
sé Edmilsom de Oliveira,
Antônio Pizza e Maria Lu-
cia Nigro, além de Laura
Helena, acusados d e ex-
tor.são contra o cusal Jaco-
mino Portaro e Iolanda Ma-
ria Braccio Portaro, resl-
dente na Rua Saguarema,
42, Bairro de Pinheiro. Eni
duas ocasiões, os agentes e
Laura Helena teriam exigi-
do do casal Cr$ 5 mil e
Cr$ 10 mil para livrá-lo de
prisão por venda de jóiassem nota fiscal.

A acusação de extorsão
está relacionada com o as-
sassinlo do detetive partlcu-lar Eurlco Dias Pinheiro, o
Tino, que constava como
testemunha nos autos. O
processo sobre extorsão, queteria ocorrido em maio de
1975, cresceu depois que fo-
ram constatados casos de
corrupção na Delegacia Re-
gional de Sáo Paulo do De-
parlamento de Policia Fe-
deral.

Ao depor, Laura Helena
contou que foi presa, com
o marido, as 9h do dia 11 de
fevereiro e até às 21 h ficou
sem qualquer alimentação.
Foi presa em sua residência
ria Avenida Rcbouças, 1 232,
ap. 2, por 11 policiais e Im-
pedida de avisar a sogra
para cuidar das crianças.
Na prisão, ficou registrada
com o nome de Maria Ma-
dalena Pereira. Disse ela
que para evitar qualquer
pedido de habeas-corpus.

Laura Helena está conde-
nada a um ano de reclusão
por estelionato (passar che-
que sem fundo». Alegou, no
entanto, que desconhecia o
processo: "Tanto assim, queno ano passado foi-me for-
necldo atestado de antece-
dentes para tirar visto d»
saída a fim de viajar paraa Argentina".

Disse que devido à conde-
nação, os Delegados Rober-
to Quílss e Sérgio Fleury
quenajn negociar "a aconio-
dução da si t u aç ã o da
prisão" em troca de decla-
rações sobre as atividades
do Tino c da participação
da sua irmã. Lucinha
Bang-Bang, em extorsões.

PAU-DE-ARARA

Laura Helena declarou ao
Juiz: "Dez dias antes dessa
prisão eu havia prestadodepoimento no DOPS e re-
latel o que sabia. Desta vez,
porem, eles queriam mais
Como nada pude acrescen-
tar, ao sair da sala do Dr
Quass me algemaram ao
meu marido e os policiais nos
levaram ao primeiro andar
do edifício. La, fui separada
do meu marido e levada pa-ra outra sala. Antes, ha-
viam chegado o Dr Fleury
e o Dr Pachecáo (há outro
delegado conhecido como
Dr Pachequinho). Ao sair
da sala, o Dr Fleury deu a
ordem: "Não diz nada?
Então vai pro pau".

.uaura Helena contínua
seu depoimento: "Quando o
Dr Fleury saiu, lun polici»1
que eles chamavam de Car-
tero me agrediu. Apanhei

bastante, enquanto o Dr
Ademar perguntava quem
matou o Tino, se eu conhe-
cia Antoninlu) e Pardal (po-
lio:ais estaduais implicados
no caso Tino) e quanto a
minha irmã havia recebido
em dinheiro da D Iolan-
da."

Disse Laura Helena ter
repetido que não sabia de
nada. E continuou decla-
rando ao juiz que recebeu
ordem para tirar a roupa.
Despida, dis.se que foi pen-durada no p: u-de-arara. E
descreveu para o juiz lodo
o processo de tortura,
acrescentando que estavam
na sala de tortura, além de
Carteio c do Dr Ademar, os
policiais conhecidos como
Batata c Finlnho.

MÁQUINAS DE CHOQUES

Laura Helena continuou:"Foi o Br.tata quem trouxe
uma caixa, na qual estava
escrito um nome obsceno,
que não tenho coragem de
repetir agora. Dessa caixa,
tirou uns fios e os ligou nos
meus dedos dos pés. En-
quanto o Dr Ademar fazia
as perguntas, eu respondia
que não sabia de nada. o
Batata rodava a maquina
cie choques. Assim foi du-
rante uma hora e meia. De-
pos disso, doutor Juiz, falei
o que eles queriam, pois não
agüentava mais. Quando eu
repetia o que eles queriam
que eu dissesse, ligavam um
gravador, dai tiraram o de-
poimento que assinei sem
ler."

O advogado de Laura He-
lena, FIávio Augusto Marx,
requereu ontem mesmo
exame de corpo de delito na
sua constituinte e solicitou
ao Corregedor da Policia e
dos Presidios sua remoção
p^ra o presidio feminino.

Os depoimentos dos agen-
les — Lucinha Bang-Bans,
Antônio Píza e José Edmil-
son de Oiiveira — coincidi-
ram. A agente disse ao Juiz
que cia e sua irmã resolve-
ram presentear a mãe com
uma Jóia. Laura Helena
soube, através da mãe de
um colega de escola do seu
filho, que D Iolanda Porta-
ro estava se desfazendo de
jóias da família a preçosrazoáveis.

Policial
é acusado
de roubo

O comerciante Eduardo
Teixeira Leite confirmou
ontem ao Juiz Ariosto Re-
zende Rocha que o agente
írderal Francisco Ignácio
de Oliveira Filho, o Saigen-
to-PM Sérgio da Silva Meio
e o informante da policia
José Geraldo Trota foram
os três homens que assai-
taram sua casa em agosto
de 1975 e levaram 34 ícíha.%
de neoprene. hoje avaiiadas
cm CrS 50 mil.

O depoimento do comer-
ciante foi confirmado porsua empregada Ildalele l.y-
rio Dias Silva, que reconhe-
ceu os três homens como cs
assaltantes. Das 34 folhas
levadas da casa do comer-
ciante na Gávea, o agente
federal devolveu 15. prome-tendo devolver o resto em
30 dias, o que não fez. poisvendeu-as à firma Cobra
Sub.

SIGILO

Foi o comerciante Eduar-
do Teixeira Leite quem for-
neceu maiores detalhes «o-
bre o caso. Ele contou que.
no dia 8 de agosto de 1975,
os três homens apareceram
em sua residência e. dizer.-
c'.o-se da Policia Federal,
obrigaram-no a mostra;-
lhes o escritório e os docu-
mentos de compra e venda.
Procuravam contrabando e
apreenderam as 34 folhas
de neoprene."Esperei três. cinco dias t
como a Policia Federal não
me convocasse, contatei o
Coronel Edgard Manoel
Espalter Brilhante, a quem
pedi ajuda", contou o co-
merciante. Foi designado o
agente federal Vigmar paiarealizar uma investigação
sigilosa e foi ele quem des-
cobriu a participação do co-
lega."Ohiquinho 'apelido do
agentei começou por me fa-
zer ameaças e. como não
cedi. propôs a devolução da
mercadoria em troca do
meu silêncio", disse o co-
merciante ao Juiz da 4a.
Vara Federal. "Vim a saber
que ele vendera a mercado-
ria à Cobra Sub, firma da
qual já fui sócio".

Sentença do
BDRiVé
confirmada

Resolveram visitá-la na
Rua Saquarcma, 24. Como
estavam sem carro, pedi-
ram a José Edmilsom e An-
tônio Pizza, agentes de re-
pressão a entorpecentes,
que as levassem de carro.
Eias entraram na casa de
D Iolanda, conversaram
mas não fecharam negócio
porque o preço pedido poruma jóia que lhes interessa-
ra era muito alto. Como a
conversa demorasse, referi-
ram que os colegas espera-
vam por elas. D Iolanda
convidou os agentes a en-
trarem. Ficaram na sala de
visitas, foi-ihes servido ca-
fezinho. Nunca mais tive-
iam contato com D Iolan-
da.

Este foi o depoimento de
Maria Lúcia Nigro, a Luei-
nha Bang-Bang.

DPF anuncia que vai
depurar seus quadros

JOSÉ PAULO FILGUEIRAS FILHO
(MISSA DE 7." DIA)

+ 

0 -.Ministério da Saúde, Delegacia Federal de Saúde do Estado do Rio
de Janeiro e a Superintendência de Campanhas de Saúde Púolica
comunicam o falecimento do Doutor JOSÉ PAULO FILGUEIRAS FILHO
e convidam para a Missa que será celebrada na Igreja de Nossa Se-

nhora da Conceição e Boa Morte, na Rua do Rosário às 10,30 horas terça-feira— l.° de março.
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Brasília — O Departa-
mento de Policia Federal"continuará a depuração
nos seus quadros, pedindo
a demissão de todos os en-
volvidos nos crimes de cor-
rupção em Sáo Paulo", afir-
mou ontem o Coordenador
de Polie a do DPF. Sr Alceu
Rocha, a propósito da pu-
niçâo pelo Presidente Gei-
sei, com o AI-5, de um
agente e demissão de outro
por corrupção.

O Diário Oficial que cir-
culou ontem em Brasília
publicou ô ato de punição
do agente federal Francisco
Ignácio de Oliveira Filho,
com o AI-5, e o decreto de
demissão do agente Sérgio
Roberto Gonçalves, excluTdo
dos quadros da Policia Fe-
deral "a bem do serviço pú-blico, por ter recebido pro-
pina e auferido vantagens
e proveitos pessoais e m
razão do cargo".

O assessor do diretor-ge-
ral do DPF, Coronel Moacyr
Coelho, disse que nenhum
relatório sobre ° caso de
Sáo Paulo foi entregue, até
o momento, ao Departa-
mento. "A comissão manda-
da de Brasiüa para apurar
Oi crimes continua suas In-
vestigações. que poderão
terminar em 10 dias ou con-

tinuar por mais 20, caso se-
ja necessário, pois o DPF
está empenhado cm depu-
rar seu quadro, onde quer
que haja denúncias de cor-
rupção".

Afirmou que enquanto
continuam as investigações
em São Paulo, cuja relação
de implicados vai depender
dos trabalhos da comissão,"outros 

processos tramitam
normalmente, como se vè
nos atos de demissões publi-cados constantemente n o
Diririo Oficial. A posição do
DPF deve ser elogiada por-
que o que ele quer é puniros corruptos. Onde houver
noticia de corrupção envol-
vendo agentes federais, nós•remos lá".

Explicou que o caso de
São Paulo ganhou mais no-
toriedade em face do gran-de número de envolvidos e
da ação aberta do DPF de-
terminando a rigorosa apu-
ração. Não sabe o número
exato dos implicados no
episódio da Superlnten-
dência Regional naquele Es-
tado, mas garantiu q u r
dentro de uns 15 dias a prl-meira relação estará com o
diretor-geral do órgão, cm
Brasília. Outra relação será
í o meelda posteriormente.

Natal — O procurador
João de Deus Rocha emitiu
parecer, confirmando sen-
tença do Juiz Sabato Bar-
bosa DAndrea, da 3a. Var*
Criminal, que, no dia 9 de
setembro de 1976. condenou
a 10 anos de prisão os ex-dl-
retores do Banco de Desen-
volvimento do Rio Grande
do Norte (BDRN» Arimar
França e João Vlcen.te
Feijão Neto; o ex-Governa-
dor Cortez Pereira, conde-
nado a 18 dias, obteve sur-
sis.

Os réus haviam apelado
da sentença à Procurado-
ria-Geral da Justiça. Eles
foram acusados de conceder
empréstimos a seis pectia-ristas. mediante comissões
ilegais de 21%, além dos jü-ros normais. O ex-Governa.
dor foi enquadrado pelo
procurador Ivan Maciel de
Andrade, por crime de con-
descendência criminosa, em
virtude de não haver demi-
tido os auxiliares, ao toma:
conhecimento dos fatos.

A partir de ontem, o rela-
tor do processo, Juiz Fran-
cisco Lima. terá prazo de 10
d.as para solicitar a In-
cittsão do processo na palitade julgamento do Tribunal
de Justiça.

Dos acusados, apenas.o
Sr Arimar França, ex-presi-
denie do banco, está preso,ha um ano, no Quartel da
Policia Militar, por deteruu-
nação d o Desembargador
Wilson Dantas, relator do
processo na fase original.
Embora proibido de se au-
sentar do pais. por estar
respondendo a processo, ele
solicitou renovação do seu
passaporte à Policia Maritt-
ma, o que levou o Desem-
bargador a determinar sua
prisão preventiva.

No final do an0 pa.ssadonum episódio até hoje não
esclarecido, o Sr Arimar
França recebeu a visita de
um amigo do Descmbarga-
dor Gladstone Varela. Este
propôs o relaxamento da
prisão do industrial, em tro-
ca de Cr$ 30 mil, o que teria
sido sugerido pelo Sr Wilson
Dantas. Embora tenham si-
do registradas seis conver-
sas, em que o Sr Gladstone
Varela dizia claramente quefora à PM a mando do De-
sembargador. a denúncia
não íoi levada a serio.
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Pastoral da,Terra examina
tensão social que projetos
oficiais geram em Juazeiro

Salvador — Bispos, religiosos, leigos, lideres
sindicais e posseiros estarão reunidos hoje e ama-
nhã em Juazeiro, a 500 quilômetros desta Capital,
para discutir os problemas verificados na área da-
.quela diocese, com a instalação de grandes projetos
governamentais.

A Comissão Pastoral da Terra — Nordeste III,
promotora do encontro, tem criticado a Companhia
Hidrelétrica do São Francisco e a Companhia de
Desenvolvimento do Vale do São Francisco pelo tra-
tamento dado às populações erradicadas das áreas
onde executam seus projetos.

'¦¦ l

PAULO AFONSO

No encontro será discuti-
do, ainda, a situação criada
na Diocese de Paulo Afonso
com a construção da barra-
gem de Itaparloa, que pro-
vocará a Inundação do Mu-
nlciplo de Rodelas, com
particular ênfase ao proble-
ma dos índios rodelas radl-
cados na ároa. Durante os
dois dias será analisada e
discutida de forma conjun-
ta a situação da posse da

. terra no Vale do São Fran-
_ cisco — mais de 3 milhões'.de 

quilômetros quadrados
^— palco de constante con-
Jjflltos entre grileiros e pos-
.'seiras.

-¦ A Bahia tom 52 milhões
de hectares, onde apenas
4,2% dos ocupantes têm ti-
tulo de posse. Esta situação,
herdada ainda da época do
Império — 23 mil processos
em busca de legalização de
terras tramitam vagarosa-
mente no Instituto de Ter-
ras da Bahia —- tem facili-
tado a ação de grileiros. Os
conflitos de terras têm-se
tornado mais graves nos úl-
tlmos cinco anos, com-
preendendo uma área que
se estende desde os limites
com o Espirito Santo até à
fronteira com Goiás.

A Comissão Pastoral da
Terra — Nordeste III tem
atuação nos Estados d a
Bahia e Sergipe. Segundo
seu presidente, o Padre Je-
«uita Freddy Servals, ela
nasceu "em função de pro-
blemas locais, que despon-
taram na área de cada dlo-
cese". No total, são oito dlo-
ceses, situadas em arcas
problemáticas do ponto-de-
vista da terra, segundo a
Igreja, compreendendo toda
a região conflituada.

CAUSAS DA TENSÃO

O Padre Freddy aponta
como responsáveis pela si-
tuação de tensão existente
no campo, na Bahia, não só

.a ação de grileiros tradicio-
nais como também as no-
vas empresas beneficiadas
com incentivos fiscais —
pecuária e reflorestamento

e, principalmente, em-
pTesas e órgãos governa-
mentais (Flonibra), ref lo-
restadora subsidiária d a
Vale do Rio Doce no extre-
mo Sul do Estado, Codc-"Vasf e CHESF, no Vale do
São Francisco,

OI.
.„, Conforme o-religioso, ao

,. Iniciar a execução do seu
projeto de reflorestamento
no extremo Sul, a Flonibra

600 mil hectares de pinus
e eucaliptos — provocou a
expulsão de antigos possel-
ros, sufocados no interior
de suas vastas plantações.
No Vale do São Francisco,
para construção da barra-
gem do Sobradlnho, a
CHESF teve que desapro-
priar a área de quatro an-
tigas cidades — Casa Nova,
Remanso, Sento Sé e Pilão
Arcado — provocando o
exodo compulsório de 70
mil pessoas, sendo que ape-
nas 3 mil famílias foram
alojadas num projeto agri-
cola instalado pela empre--sa no Município de Bom Je-
sus da Lapa.

'A Comissão Pastoral da
Terra afirma que, como a
CHESF Indenizou a terra
apenas daqueles que ti-' nham o titulo de posse —
numa área sem tradição de

titulação — e aos demais
restituiu apenas o valor das
benfeitorias existentes, após
receberem o pagamento pe-
Ia desapropriação milhares
de agricultores com suas fa-
m l li as transformaram-se
em trabalhadores volantes
ou foram integrar os balr-
roa favelado» das maiores
cidades da área. O encaml-
nhamento destes proble-
mas, segundo a Comissão
Pastoral da Terra, será o
principal tema do encontro.

DENÚNCIA
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DPFapreende
UA Ditadura

Ontem a Comissão Pasto- >-, ,. ¦>,
ral da Terra — Nordeste III UOS \JOLTtfiÍ!tdivulgou relatório acusando UUd ^ul ÍL™
a empresa Agropecuária
Pau-Brasil Ltda, do Munici-
pio de Barra do Choça —
450 quilômetros desta Capl-
tal — de "ameaças e perse-
guições contra 150 famílias
de posseiros". Segundo o re-
latórlo, feito por religiosos
em visita á área, a empresa
utiliza os serviços de "10
pistoleiros vindos de Minas
Gerais, tratores que des-
troem cercas e roças dos
agricultores, gozando tnclu-
slve do apoio de autorlda-
des encarregadas de fazer
respeitar a lei".

"Levantamos aqui uma
pergunta: por que esta mo-
rosldade e lnoperancla da
Justiça e das autoridades
competentes em defender a
causa dos posseiros? Cons-
talamos mais uma vez que
preferem favorecer os Inte-
resses de uma empresa par-
tlcular contra o Interesse
social da maioria da popu-lação", aílnma a nota.

GRILAGEM

O Município de Barra do
Choça fica próximo a Vltó-
ria da Conquista, dentro da
área zoneada pelo IBC para
plantio de caíé na Bahia.
Nesta região, terras desva-
lorlzadas há pouco mais de
dois anos tiveram seus pre-
ços rapidamente elevados
com o Interesse despertado
para a cultura caíeeira. Ai,
como no resto do Estado, a
posse transmitida de pais a
filhos ainda é mais comum
que a terra titulada.

Conforme afirma a Co-
missão Pastoral da Terra,
entre os 150 posseiros "há
famílias com mais de 80
anos de presença pacifica,desbravando matas e cons-
truindo benfeitorias". Os rc-
ligiosos denunciam ainda a"conivência" de autoridades
com a empresa.

"Ela. 
possui a força das

armas: pistoleiros que vêm
de Minas; a força do di-
nheiro: recebeu com facili-
dade o empréstimo do BNB,
utilizando dinheiro público
para derrubar cercas e ro-
Ças de posseiros pacíficos;a colaboração da polícia deVitória da Conquista: re-
centemente dois policiais,num carro da Agropecuária,
íoram prender um possel-ro".

"O documento diz ainda
achar estranho que "o pro-cesso iniciado na Justiçaem março de 1975, para de-render o direito dos traba-lhadores, não dá sinais devida". Criticam o que consi-deram omissão do Governa-
dor Roberto Santos, que"não respondeu a uma soll-citação da Federação dosTrabalhadores Rurais pe-dindo providências".

li-

Europa é
tema de
70 bispos

Bonn — Os bispos da Ale-
manha Ocidental iniciaram
ontem em Essen uma reu-
nião de dois dias em que,sob o tema Igreja « Europa,
examinam pela primeira
vez, em profundidade, a

..problemática da u n i d a d e
européia.

A assembléia episcopal.-Integrada por 70 prelados,
tem em vista sobretudo as
eleições diretas do próximo-ano para o Parlamento Eu-
ropeu. consideradas como o
primeiro passo efetivo para
a criação dos Estados Uni-
dos da Europa.

Os bispos dedicam
atenção especial às aspi-
rações da Igreja de uma fu-
tura Europa unida em as-
turnos específicos como a li-
herdade religiosa e de cons-
ciência.

Navio alemão
faz escala
cm Recife

Recife _ o Capitão-de-
Mar-e-Guerra Kurt F. Sie-wert, afirmou ontem, a bor-do do Deutchland, o maiornavio de guerra da Marl-nha alemã que está íundea-do em Racife, que 0 Brasile a Alemanha "têm desen-volvido bons e promissoresentendimentos mútuos".

O Deutchland deve per-manecer em Recife durante
quatro dias. Seu comandan-
te, o Capitão Slewert, expll-cou que está em viagem deInstrução, conduzindo uma
tripulação de 414 pessoasdas quais 96 são aspirantes
a oficiais. O navio saiu da
Alemanha no dia 3 de feve-
reiro e de Recife — única
Capital brasileira onde an-
corou — seguirá para a Ve-
nezuela.

A Ditadura dos Cartéis —
Anatomia de um Subdesen-
volvimento, livro em que o
industrial brasileiro Kurt
Rudolf Mirow, dirigente da
Codlma, narra os problemas
que sua empresa tem tido
com as grandes empresas
internacionais de material
elétrico, foi apreendido por
agentes da Policia Federal
na sexta-feira.

O livro, editado pela Civl-
Uzação Brasileira, fora Ian-
çado ao mercado na quln-
ta-feira e quase toda a
edição foi apreendida ainda
nos depósitos da editora.
Editor e autor telegrafaram
ontem ao Ministro da Justl-
ça pedindo a anulação do
ato de apreensão.

AS MENSAOENS

"Estarrecidos pela não
justificada apreensão feita
pela Delegacia Regional do
Departamento de Policia
Federal da obra que acaba-
mos de lançar. Intitulada A
Ditadura dos Cartéis, de
Kurt Rudolf Mirow, indus-
trlal brasileiro, asseguramos
a Vossêncla que se trata de
livro de relevante interesse
para o Brasil, pois reforça
a segurança nacional pelo
esclarecimento da opinião
pública sobre escusas mano-
bras dos cartéis internado-
nais cm detrimento tíe nos-
sa economia, e solicitamos
urgentes providências d e
Vossêncla no sentido de tor-
aiar sem efeito tal ato e re-
comendar o livro à sua pa-
•trlótlca tarefa de informar.
Atenciosamente — Enio SU-
velra, diretor-prcsldente da
E ditora Civilização Brasi-
leira S.A."

"Surpreendido pela
apreensão de meu livro A
Ditadura dos Cartéis —
Anatomia de um Subdesen-
volvimento, peço reconslde-
rar a apreensão e informar
os motivos do ato. Esclareço
ainda que o livro versa so-
bre assuntos econômicos
que inclusive são objeto de
pro cessos administrativos
abertos pelo CADÊ — Con-
selho Administrativo de De-
fesa Econômica — do Mi-
nlstérlo da Justiça, tendo
colaborado para a feitura
do livro diversas entidades
internacionais, entre elas a
OECD — Organização Eco-
nómica de Cooperação e
Desenvolvimento (Paris), a
UNCTAD (Nações Unidas),
o Departamento Federal de
Cartéis (Berlim) entre ou-
tias entidades de renome.

As Nações Unidas por sua
vez assinaram contrato co-
migo, visando à publicação
da parte sobre atuação do
cartel internacional da In-
dústrla elétrica. Informo
outrossim que o livro será
lançado dentro em breve na
Alemanha, EUA, França,
Suécia, Itália e Espanha,
c onforme contratos ante-
rlormente assinados. Rece-
b!, outrossim, informação
de ter o Ministro da Econo-
mia da Alemanha, Sr Hans
Friederlchs, avocado a si cá-
pitulos da versão alemã, a
fun de emitir parecer sobre
o assunto e tomar providên-
cias cabíveis visando coibir
abuso de poder econômico.
Respeitosamente —Kurt
Rudolf Ulricli Mirow".
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Secretário de Segurança de
Minas diz que críticas da
imprensa lhe foram úteis

Belo Horizonte — Ao se despedir do cargo, o Se-
cretário de Segurança de Minas, Coronel Venicius
Alves da Cunha, disse que a crítica da imprensa lhe
íoi muito útil, pois chegou a provocar correções
em seus atos, sobretudo no que se referia aos direi-
tos humanos. O Secretário retorna esta semana ao
Estado-Maior do Exército.

Depois de se confessar "um defensor intransi-
gente dos direitos humanos", afirmou: "Minas é um
Estado pacifico. Aqui existem subversivos, mas não
existe a subversão". O novo Secretário de Segurança
cie Minas é o Coronel Washington Flores, conformedecreto assinado ontem pelo Governador Aureliano
Chaves. A posse será hoje, às llh.
DIREIT»>S HUMANOS

Certa vez, o Coronel Veni-
clua da Cunha pediu aos
jornalistas mineiros para
não utilizar a palavra tor-
tura. pois entendia que tal
prática não ocorria no Esta-
do. Ontem reconheceu que.
na defesa dos direitas hu-
manos, " materialmente
pouco realizei, mas dentro
daquilo que desejava reali-
zar, realizei".

"Procurei fazer da policia
uma policia voltada para os
valores transcendentais do
homem, e aprendi que a po-
licia é um- dos valores mais
sérios da sociedade". E
adiante: "Excessos 

policiais
existem em qualquer parte
ao mundo. Aqui, porém,
tentamos minimizar • ex-
tirpar esses excessos. Em
grande parle conseguimos
isso".

No seu último encontro
com os Jornalistas enquanto
Secretário de Segurança, o
Coronel Venicius da Cunha
ressaltou o diálogo mantido
entre as partes, classiílcan-
do-o de "construtivo" e de"benéfico", porque o auxi-
liou na a dministração:
"Muita, coisa eu aprendi
com a imprensa mineira".

Afirmou que a imprensa
mineira é pacifica e ordel-
ra, assim como seu povo.
Lembrou que de Minas par-
tiram '"os grandes movi-
mentos do pais". E comen-
tou: "Esta geografia monta-
nhosa c as tradições for-
mam os traços psicossocials
do homem mineiro. Minas
indo bem, o resto do pais
vai bem. Acho que o exem-
pio de Minas devia ser se-
guldo pelo resto do pais."

Ao se despedir, mais uma
vez elogiou a imprensa: "A
imprensa analisava de for-
ma cotidiana os crimes con-
tra os direitos humanos. Lo-
go, o administrador tinha
de estabelecer Isto como
meta principal para sua ad-
ministração. E foi o que
fiz".

Seu chefe de gabinete,
Coronel Washington Flores
o substituíra. Mineiro de
Passagem de Marlana e
com 51 anos, entrou para o
Exército em 1947, servindo
na 4a. Brigada de Infama-
ria, na 16a. Clrcunscrlção
de Recrutamento e no Cole-
glo Militar, em Belo Horl-
zonte, além de unidades em
Florianópolis, entre outros
postos. Sua posse será no
Palácio dos Despachos.

Iniciativa particular cria
parque de animais em área
maior que a do zôo gaúcho

Porto Alegre — Um parque de animais com
área maior do que a do zoológico oficial e que so-
mente em terras representa um investimento de
mais de CrS 4 milhões, foi criado no Rio Grande do
Sul pela iniciativa particular e oficializado ontem
como de utilidade pública pelo Instituto Brasileiro
de Desenvolvimento Florestal, que comemora seu
10° aniversário.

O Parque Safari, pioneiro na América Latina,
foi idealizado e construído pelo empresário gaúchoLauro Febernatti e possui no Município de Grava-
taí, 22 km a Nordeste de Porto Alegre pela RS-20,
uma área de 273 ha, 173 dos quais ocupados com
espécimes nativas e importadas de mamíferos e aves,
para as quais foi reconstruído seu habitat natural,
além de equipamentos de lazer: restaurante e chur-
rascarias.
SEM CERCAS

A principal caracteristi-
ca do parque é a ausência
de cercas delimitando áreas
específicas para cada ani-
mal. Antes, cervos, lhamas,
zebras, búfalos, veados, bo-
vlnos, marrecões, cisnes e
uma Infinidade de outras
espécies serão vistas em sua
vida natural, de uma estra-
da que atravessa o parque,
único local, afora as áreas

de lazer, onde será perml-
tido o transito de visitantes.

O empresário gaúcho não
vai cobrar ingressos e o
parque será aberto ao pú-
blico, a partir de maio, uma
vez por semana. Segundo o
Sr Lauro Febernatti, a idéia
de criar o parque nasceu de
sua convivência com os pás-
saros na própria área do
Safari. onde reside com a
família há mais de 14 anos.

O Comandante do I
Exército, General José
Pinto de Araújo Ra-
belo, acompanhado do
seu chefe de estado-
maior, General Ade-
mar da Costa Macha-
do, e do Comandante
da Ia. Divisão de Exér-
cito, General Válter
Pires, visitou ontem
o Regimento Andrade
Neves, na Vila Militar.
Recebido pelo Coman-
dante da unidade, Co-
ronel Manoel Jesus de
Souza, passou a tropa
em revista, vistoriou
alojamentos, ar-
mamento e viaturas.
No salão nobre, falou
à oficialidade, a quem
pediu o máximo em-
penho na formação
dos novos soldados,
cuja incorporação está
marcada para o

próximo dia 15

Minas faz
trovas sobre
queimadas

Belo Horizonte — As três
crianças brasileiras ou es-
trangelras de até 12 anos,
que escreverem as melhores
trovas sobre queimadas, ga-
nha rão uma viagem ao Par-
que Florestal do Rio Doce,
onde se encontra, entre 40
lagos e lagoas, a maior re-
serva da fauna e da flora
de Minas Gerais.

O I Concurso de Trovas
é tuna promoção do Institu-
to Estadual de Florestas,
que. Juntamente com outros
órgãos, está lançando, tam-
bem, o IV Concurso de Mo-
nograflas sobre Conser-
vação da Natureza, tendo,
Igualmente, como tema as
queimadas, prática bastan-
[te comum entre os agricul-
tores brasileiros.

PRÊMIOS

Poderão concorrer ao
concurso d e monografias
estudantes brasileiros e es-
trangelros matriculados cm
estabelecimentos de ensino
de Io e 2? graus e em curso
de graduação de nivel supe-
rior do Estado de Minas. O
objetivo do concurso é des-
pertar o Interesse dos estu-
dantes para a necessidade
de preservação dos recursos
naturais renováveis.

Os alunos dos 1? e 2?
graus foram divididos em
quatro categorias, cada
uma com quatro séries: os
prêmios para os quatro ven-
cedores serão de Cr$ 1 mil,
para a primeira categoria;
CrS 2 mil, para a segunda;
Cr$ 3 mil, para a terceira;
e Cr$ 5 mil, para a quarta.
Os trabalhos deverão ser
encaminhados ao Instituto
Estadual de Florestas até 1"?
de julho e cada estudante
só poderá concorrer com
uni.

No concurso de trovas,
cada participante poderá
apresentar dois trabalhos,
que deverão ser encjanlnha-
dos até o dia 30 de maio. Os
vencedores poderão levar
dois acompanhantes ao
Parque do Rio Doce.

*«: í ¦1
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Faça um check-up capilar grátise ataque a calvície no início.
A queda do» eabetw pode sei provocjJj por dfterm ousas:cispa • tebomU • micoie • cabelo» Vaco» • ckojididf.outras doenças do couro cabeludo,

hlir rcpoiiUon iostilule a mais compbta clínica
especializada do pais e mundialmente famosa,
oferece seus 10 anos de experiência no setor
tricotósico para que você conserve seus cabelosNATURAIS. Marque Ja sua consulta Ciália
pelo tel.: 2S5-S27S. ZB-SMS
Evite a calvide atacando-a ».o irJcio.

clínica hair reposition AtodiBxato dai 9 ii W hotn
|tocl«lh« aoa sábados até 14 horas

TtiKn tvnbvflf
departamento feminino.

jfl LaaW.I
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Advogada acusa polícia da
Bahia de discriminação porespancar bloco de carnaval

Salvador — A polícia baiana foi acusada de dis-crimmaçao racial, quando da prisão de elementosdo bloco Apaches de Tororó, terça-feira de carnavalEstagiária de direito e uma das advogadas do blocoa Sra Áurea dos Santos disse que apelará para a LeiAfonso Annos, em carta à Câmara Federal, para de-nunciar as medidas adotadas de "espancar barbara-mente os homens de cor e liberar os brancos"
• • °ní?m'a advogada e outros membros da direto-ria jurídica do bloco estiveram em várias delegaciasalém da Colônia Correcional de Pedra Preta, à pro-

K, tLT d^ Apaches aparecidos, mas semtoüto. Ela acredita que o sumiço de Carlos Mauríciodos Santos seja de responsabilidade da polícia, queprendeu mais de 100 integrantes do bloca
VITIMA

A advogada afirma tersido vítima de discri-
minação por policiais daSecretaria de Segurança
Pública: "Quando entrei
na Secretaria paratomar informações a res-
peito das arbitrariedades
cometidas pela polícia,
que sem maiores expli-
cações ia pegando oscomponentes do bloco
nas ruas, e aos socos e
pontapés empurrando-os
para dentro das viatu-
ras, fui tratada com o
pior desprezo, sem queninguém me desse amínima atenção, o quesó aconteceu quandoapresentei a carteira da
Ordem dos Advogados."

Segundo a advogada,
um dos policiais chegou

a apontar uma metra-
lhadora para sua irmã,
também irmã do pre-sidente do bloco, e dizer
que ela deveria "levar
um tiro na boca" por ser
elemento da diretoria
dos Apaches. Quanto aoincidente com o bloco
Lá Vêm Elas, somente
de mulheres, toda a dire-
toria dos Apaches o des-mente. Afirmam que obloco nem havia saído,
e que a confusão se deveao fato de o carnaval
baiano ter, hoje, mais de10 grupos de índios.

O diretor jurídico dos
Apaches, advogado Nil-
ton Silva, disse acreditar
que a discriminação te-
nha sido causada apenas
por alguns elementos
imbuídos de má-fé.

SORTBO DE
FEVEREIRO

DE 1977

O ptoimento ««ri «
wrtlr do dia 1,0 dtnurco tH 197; em
Quíiouír tviiKit di

t«tr« S.A.

Com os Títulos de Capitalização
da Letra »a. você tem:
« Correção monetária trimestral.
«Juros do 5'i> ao ano.

Liquidez imediata para os Títulos
pagos a vista.

•Liquidez após 24 meses para osTítulos pagos a prazo.
Participação nos lucros a partirde 6 anos.

6 sorteios mensais no valor do
Titulo ou no dobro dele.
Fiscalização da SUSEP.

•<!p S.H.Í, Rim rl„ AsM-tible... 40 9 ,,nJ,„ rçj

|PQijp»r»Letr»lPOt>?craL^

IAESm PREFEITURA
DA CIDADE
DO RjQ DE JANEIRO

RIOTUR - EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO
DO RIO DE JANEIRO S.A.

COMUNICAÇÃO AO! ACIONISTAS

Acr,jm-!« i dupojir,èo doi nnhor»i idonijtji, dtiti socl«d,oW,
n« sua i<:e ioel»l, i Ru. São Joi» n.° 90 - 8.» .noV, ntota
cidade, oi docum«nloi a qua ia rafar» o art. 99 do Dacrtlo-UI
n.° 2.627, da 26 da letembro d* 1940.

Rio da Janeiro, 25 d» fevereiro de 1977.

p/ VICTOR DE OLIVEIRA PINHEIRO
Dirercr-Preíident»

TUR

SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO
RIO DE JANEIRO

ELEIÇÕES:
Pira o triènio 1977/79, o Sindicato reallsari em lua jede,

à Av. Rio Branco, 277, 17.° andar gr. 1704/5, (Edifício São
Bcria) eleiçõei para renovação da Diretoria, Conselho Fiscal e
DelegadosRepresentante» lunto à Federação Nacional dos Enge-
nheiros, noi dias 1, 2 e 3 d* março em curso.

Por esia motivo, ficam obrigatoriamente convocado» a com-
parecer entt» 12 • 20 horas daqueles dias. todos os associados,
em obediência ao quo prescreve o parágrafo únko do art. 529
da Consolidação das leis do Trabalho.

Muito grato

ANTÔNIO- ARÜNeO-tAVreW
Presidente (P

c
CESP

.Centrais Elétricas de São Pauto S.A.
Sociedade dl Capital Aterto -GEMEC-RCA-200-73/13»

CGCC0.9J3.eOJ/CCO1.7l

BOLETIM HIDR0LÕGIC0
Para manter Informada a populaçSo ribeirinha do Rio ?*•

nni, abaixo da Usina Jupiã. a Centrais Elétricas de São
Paulo S/A — CESP em prosseguimento aoi boletins anta-
noras, informa que foram as seguintes, ai vazões (m3/s)
registrada» nos pottos do Rio Paraná:

Mta/cii* Perto
•ev./77 Jupii Sãe Jesá Guaira

25 8.000 11.000 15.400
26 9.000 10.600 U.200
27 8.110 11.000 13.800
28 6.590 -

t]i Porto São José localizsdo a cerca de 10 km a jusante
da foz do Rio Paranapanema. (P

ej^ Gowrr» do Estado de S*o Pauto
•eTl Des«amt>Mii>ttTtopett?1òrJo*.
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Volta fechada
JORNAL DO BRASIL g Terça-feira, 19/3/77 D Io Caderno

Escoriai

FAZENDA 

e Haras Castelo brilhou no
último fim áe semana na Gávea
através áe áois animais áe sua cria-
ção e proprieáaàe: Draio Bach eEcologia. A primeira áe três anos, uma filhaâe Quiz em Echarpe (por Tang em For You,

por Pewter Platter em Guaponga, por ReâOctober), venceu em estilo magnífico nodomingo, esmagando as adversárias âe
forma inapelável, mostrando ser, pela ace-leração demonstrada na reta final, uma
forte concorrente à milha do grande clássicoHenrique Possollo, os Mil Guinéus cariocas,
a ser disputado no Hipódromo àa Gávea no
próximo âia 20. Ecologia, por sua vez, em-bora não tenha agraáaáo tanto quanto Em-
preiteira, venceu muito bem o quilômetro de
sábaâo áedicado a potrancas nacionais nas-
ciáas em 1974. Mesmo tendo largado mal, a
filha de Quiz em Luzidia (por Cobalt em
Envidia, por Baliram em Enamel Eyes, porPrepitation) mostrou ser animal de futuro
pela recuperação exibida e por uma valentia
bastante expressiva.

Üm dado a ser comentado, igualmente,
foi, como se pôde ver, o duplo triunfo, como
garanhão, do nacional Quiz, um filho de
Eviva Violon em King's Fancy, por Faublas,
uma criação do infelizmente extinto Haras
São Bernardo (Barão e Baronesa Von Leith-
ner), cujas cores defendeu nas pistas onde
venceu, entre outras provas, um grandíssimo
clássico (o Derby Paulista, sobre Light
Romu e Negroni), os grandes clássicos Ju-
liano Martins (Grande Criterium paulista,
sobre Bonna Vita e Quibus) e General Couto
de Magalhães (Golã Cup de Cidade Jardim,
sobre Viziane e Ask For It) e um importante
clássico, o Lineu de Paula Machado, com-
paração de produtos do turfe paulista, quan-do derrotou o futuro craque Viziane e Po-
cone. Além destes vitoriosos resultados, foi
runner-up de El Trovador (chegando na
frente de Viziane) no grandíssimo clássico
Cruzeiro do Sul (Derby carioca) e terceiro
colocado (para Decorum e Viziane) na milha
e meia do Grande Prêmio São Paulo, gran-dissimo internacional. Foi, consequentemen-
te, dos melhores nomes da geração coman-
dada pelo craque Viziane e que seu compa-
nheiro de Haras e craque especialista Quar-tier Latin (o maior milheiro nacional de to-
dos os tempos) ajudou, também, a brilhar
intensamente.

MARÇO 

chegou. Mas a grama, infeliz-
mente, ainda não (só na próxima
semana). De qualquer maneira, duas
provas extraordinárias (que, na gra-ma, ganhariam contornos técnicos mais sig-

nificativos) fazem o nosso próximo fim de
semana, do ponto-de-vista turfistico, bem
mais interessante que os anteriores. No sá-
bado, uma milha para éguas onde aparecem
inscritas Elisie, a altamente promissora po-tranca treinada por Gonçalino Feijó e, ao
lado da paulista Just So, dos nomes mais
importantes dos Mil Guinéus cariocas de da-
qui a duas semanas, Hula Hoop, outro nome
de peso da geração de 1973, vencedora da
milha do Criterium de Potrancas de 1976,
Xis Rose, outra potranca de três anos tida
em alta conta por seus proprietários (o Ha-
ras Palmital) e Touraine, uma Felicio em
Cligeuse, vencedora clássica em Cidade Jar-
dim (na pista de grama, diga-se de passa-
gem), criação e propriedade dos Haras São
José e Expedictus. Desta forma, o páreo em
questão adquire contornos de teste para os
citados Mil Guinéus cariocas para as potran-
cas que vêm desenvolvendo seus preparativos
entre nós (tanto na Gávea quanto nos Cen-
tros de Treinamento da periferia).

A outra prova extraordinária, também
na milha, será corrida no domingo e a ela
estarão presentes os clássicos Marxane e Me-
daillon, entre os mais velhos, e o três anos
Toreador, vencedor do Grande Criterium
carioca do ano passado em preparativos para
o grande clássico Estado do Rio de Janeiro,
os Dois Mil Guinéus cariocas, milha, primei-
ra prova da Tríplice Coroa carioca a ser cor-
rida no dia 3 de abril.

ZECRIS, 

o reprodutor francês filho de
Venture em Ormara, por Djebel, cria-
ção áe Mareei Boussac e pertencente,
no Brasil, aos Haras Siáeral (majori-

tário) e Guanabara, brilha também agora
na Argentina. Vm filho seu em Scarletta, es-
ta por Nisos, importaâo no ventre áo Brasil
(sua mãe foi..comprada pelo Haras Malal
Hué en Chapadmalal ao Haras Guanabara),
âe nome Scayuial (nascido em 1973), venceu
em belo estilo uma prova em Palermo sob a
condução do chileno Cario Pezoa. Era a sua
segunâa apresentação e segunâo opinião do
jóquei e do treinador (Cayetano Sauro) de-
verá portar-se muito bem em embates de
maior qualidade no futuro. De propriedade
do Stud Guanabaro, Scandal é irmão 3/4 áo
útil Scandix (vencedor no último domingo
na Gávea) « do clássico Tonka, vencedor da
milhe do importante clássico Conde de Herz-
berg, o Criterium de Potros do Rio âe Ja-
neiro.

Envite, Tucunaré e Toreador
voltam com ótimos trabalhos

Envlte, pensionista de Mário Men-
des, mostrou estar em perfeitas con-
dições para participar do Handicap,
no percurso da milha, que será dlspu-
taao domingo. O alazão percorreu a
distancia da prova em lOls, saindo com
parciais violentos, primeiros 400 em
22s 3/5, 600 em 34s 3/5, 800 cm 47s
4/5 e quilômetro em ImOOs 4/5, mar-
cando 13s 3/5 de final e fechando a
milha em lm 41s cravados. Juvenal
Machado da Silva foi seu jóquei no
treino.

Toreador, Inscrito na mesma pro-
va, treinou de parelha com Tucunaré,
marcando lm 43s 3/5, com ótima ação,
sempre num mesmo ritmo, flnallzan-
do em 13s 2/5. Os dois potros, prepa-
rados por Ernani de Freitas, mostra-
ram no exercício que estão em boa
forma para enfrentar os principais
clássicos da temporada que se Inicia

Elisie e Fúcsia
mostraram boa forma
Elisie — P. Pereira Filho — 1600

em lm 42s 3/5, bom final.
Fúcsia — A. Garcia — 1600 em

lm 42s 3/5, saindo com velocidade.
Esbulho — A. Morales Filho —

1600 em lm 47s, facilmente.
Duba — A. Abreu — 1000 em lm

0"", com reservas.
Dumehal — J. Esteves — 1000 em

lm 07s, sem ser apurado.
Simbel — G. F. Almeida — 1 000

em lm 07s, sempre num mesmo ritmo
Terçado — E. Frelro — 1 000 em

lm 03s 3/5, multo bem.
Empreiteira — F. Esteves — 1 000

em lm 04s, contida no final.
Geriiné — F. Silva — 1 300 em lm

28s, bom final.
Obísio — G. A. Feljó — 1 300 em

lm 24s, agradando.
Dizzi Dance — A, Ramos — 1 400

em lm 34s, fácil.
Mister Sun — J. M. Silva — 1 300

em lm 23s 1/5, excelente.
Fruit Sugar — F. Esteves — 1 300

em lm 25s, agradando.
Royal Flash — J. F. Fraga — 1 600

em lm 50s, de carrelrão.
Quartilho — J. Esteves — 1 300 em

lm 25s, saindo com velocidade.
Matutino — A. Abreu -— 1 300 em

lm 25s, correndo com firmeza.
Uruaty — D. Neto — 1 000 em

lm OCs 2/5, tocada no final.
Buck Jones — F. Esteves — 1 300

cm lm 23s, correndo multo.
Epoque II — J. M. Silva — 1 000

em lm 03s, com reservas.
Ekigarbo — Juarez Garcia — 1 600

em lm 46s, bom final.
Lord Jlrau CO. Pensabem) — 1300

em lm 20s, sem ser exigido.
Cliantclle (J. B. Silva) e Nordpol

(G. Meneses) — 1400 em lm 29s 3/5,
correndo com boa ação, prlnclpalmen.
te a égua. '•*"*'

Quebro (F. Estcws) — 1600 em
.lm 46s, sem ser apurado.

Dalomito tJ. Malta) — 1200 em
lm20s2/5, regularmente.

Mapola (J. M. Silva) — 1400 em
lm35s3/5, multas reservas.

Ocaso (A. Ramos) — 1 000 em lm
07s4/5, com sobras.

Les Halles (P. Cardoso) — 1300
em lm27s, Impressionando pela faci-
lidade.

Três Belle (Lad) c Top Star (G.
Meneses) — 1.300 em lm25s, ambas
bem.

Odyr (D. Neto) — 1.300 cm lni29s.
agradando.

Joletti (P. Cardoso) — 1300 em
lm24s4/5, boa ação.

Itivalidad (G. Meneses) — 1300
em lm25sl/5, correndo facilmente em
todo o percurso.

Spcedy Gonzales (G. Meneses) —
1 000 em lm03s3/5, preparando-se pa-
ra reaparecer.

Pula mo (J. Pinto) — l 300 em lm
26s3/5, regularmente.

Spézia (A. Abreu) — 1400 em
lm31s, com disposição.

Porto Rico (O. Meneses) — 1300
cm lm23sl/5, mostrando bom estado.

Tarro (F. Esteves) — 1 500 cm lm
43s, de carrelrão.

Titcre (G. Meneses) — 1000 em
lm05s, firme.

Prlnce Dino (J. F. Fraga) — 1 600
em lm44s, com boa ação.

Diva Mulata (J. L. Marins) —
1500 em lm37s2/5, impressionando.

Tuiip (J. M. Silva) e Touraine
(G. Meneses) — 1600 em lm45s, me-
lhor para a primeira.

Esteeinery CF. Esteves) e Ifcllx
(O. Tozzi) — 2 040 em 2ml7s3/5, ml-
lha final de lm46sl/5, com vantagem
para Esteemery.

Zom Zom (J. Esteves) — 1000 em
lm05s, mostrando bom preparo.
Cajo (E. Alves) — 1.400 em lm32s,

com boa desenivoitura.
Jam (A. Ramos) — 1300 em lm27s, sem ser exigida.
TerentU (Lad) — 1300 em lm26s,

com tudo.
Cuca (J. M. Silva) — 1400 em lm

31s, correndo com boa ação.
Humorístico CM. Peres) — 1400

em lm30s2/5, correndo multo no fi-nal:
Godrin CG. F. Almeida) — 1000

em lm02s2/5, correndo multo.
Fan Araby (J. F. Fraga) — 1400

em lm46s, sem ser apurada.
Indica te ur (P. Alves) — 1.600 em

lm46s, com boa velocidade Inicial.
Juntura (G. Oliveira) — 1000 em

lm04s, mostrando boa forma.
Czar Wladiniir (A. Abreu) — 1 000em lm08s2/5, sem agradar.
Belenense (A. Abreu) — 1000 emlm05s2/5, boa ação.
Czarista Ludmiza (J. Pinto) — e

Czarista Svetlana — (E. Machado) —
1 600 em ImlOs, sem impressionar.

Ferrier (J. Marinho) — l 000 emlm04s, com boa ação.
Sandi (G. A. Feljó) e Rafa (M.

Carvalho) — 1 000 em lm05s, melhor
para o potro.

Irox CA. Ramos) — 1600 em lm
49S2/5, sim ser apurado.

Great Arms CF. Esteves) — 1000
em 10h05s, com reservas.

Hebron (J. F. Fraga) — 1300 em
lm27s, sempre íácll.

Balder (L. Januário) — 1 300 em
lm83, galope largo.

Kota (J. Pinto) — 1600 em lm
45s2/5, agradando.

Juquinha (F. Pereira Filho) —
1 600 em lm45s, com desenvoltura.

Palestra (E. Alves) — 1200 em
lm22sl/5, sem ser apurada.

Tuins (R. Carmo) — 1 000 em 64s,
revelando progressos.

Galaxy Queen (M. Andrade) —
1 000 em lm04sl/5, agradando pelo
final de 12s cravados para os últimos
200 metros.

Snioolkin (J. R. Frag-a) — 1000
em lm07s, sem ser exigida.

Angel Dream U. Escobar» — 1300
em lm31s, facilmente.

Tlcambre (E. Freire i — 1600 em
ln.43-3/5, com bom final tl3s3/5i.

Quicio (F. Pereira Filho) — 1300
em lm32s, sem ser apurado.

Cidade (E. Freire) — 1000 em
lm05sl/5, mostrando boa forma.

Rossini (C. Pensabem) — 1300 em
lm24s4/5, correndo com boa ação.

Kairoto (E. Alves), Denverina (L
Caldeira e Conde Goiás (C. Abreu) —
1 000 em lm02s, melhor para o pri-
meiro.

Dona Rosinha (D. F. Graça) —
1 000 em lm06s4/5, tocada e rendendo.

Folatre (J. Ricardo) — 1000 em
lm05s, muito fácil.

Guriri (J. Ricardo) e Dunália (G.
Tozzi) — 1 000 em lm05s4/5, com van-
tagem para o Inédito.

Tuareg (G. Meneses) — 1400 em
lm30s2/5, exigido e correspondendo.

Birico (J. M. Silva) — 1400 em
lm3.s3/5, devagar.

Harmônico CE. Alves) — 1 400 em
lm34s. multo contido.

Swing (J. L. Marins) — 1400 em
lm32s, chegando bem.

CANTER

Lm preparativos para
reaparecer no Hipódromo
da Gávea, o potro Dalão
trabalhou no Centro de
Treinamento do Haras San-
ta Maria de Araras, a milha
em lm50s, fácil três dias
antes, o filho de Sabinus
havia feito uma passada
forte nos 800 metros em 52s,
sempre com o freio Edson
Ferreira, up,

Os animais do Stud
Itapoã (SP) que estavam
com Rubens Ribeiro, tive-
ram os seguintes destinos:
Reina Blanca passou às co-
cheiras de Levy Ferreira,
enquanto Dioura e Pastóla
seguiram para Campinas,
onde serão cuidadas por A.
F. Barbosa.

O potro Sandi, um
defensor do Stud Monteiro
teve dores-de-canela e desta
maneira ficará algum tem-
po fora das pistas.

A Comissão de Corridas
do Jóquei Clube Brasileiro
tomou as seguintes dellbe-
rações em sua reunião de
ontem:

a) Suspender, por Infra-
ção da Alinea C, do Artigo
53, do Código de Corridas
(não comparecer para mon-
tar), os jóqueis José Pedro
F9 (Taft e Bellere) por qua-
tro corridas e Cláudio'
Abreu (Down Tovvn) por
duas, a partir do dia 4 do
corrente:

b) Suspender, por Infra-
ção do Artigo 175. do Código
de Corridas (excesso de
peso na r e p e s a g e m ), o
jóquei Gerado F. Almeida
(Jelly, Rádon e Algodão i,
por uma corrida, a partir
do dia 4 do corrente;

c) Multar, por infração
do Artigo 175, do Código de
Corridas (excesso de peso
na repesagem), os treinado-
res Gonçalino Feljó (Boryl
e Jelly) cm CrS 200.00 c Jor-
ge Coutinho iFan Araby) e
Francisco Abreu (Down
Town) cm Cr$ 100.00:

d) Multar, por infração
do Artigo 163. do Código de
Corrida.* • desvio de Unhai,
os seguintes profissionais:
Fernando Silva (avançado)
em CrS 300,00 e Paulo Alves
(correntlno) emCr$ 150,00;

c) Multar, por infração
da alinea D, do Artigo 34,
do Código de Corridas (dei-
xar de apresentar a blusa
com que devia montar o
Jóquei do seu pensionista i,
os treinadores Estavam C.
Pereira (Deno), Antônio RI-
cardo (Hodess) e Jorge Bo-
rioni (Prlnce Natalick» em
CrS 100.00;

f) Multar, por infração
da Alínea C. do Artigo 53,
do Código dc Corridas tnão
respeitar o horário para
pesar), o profissional Fer-
nando Silva (Bata e Blp)
em CrS 200,00;.

g) Multar, por Infração
do i 2°. do Artigo 144, do
Código de Corridas (altera-
ção no ferrageamento), os
treinadores Jorge D. Mo-
reira (Balder), Sabbatino
D'Amore (Bi*_arri) c Fran-
cisco S. Abreu (Down
Town) em CrS 100.00;

h) Multar, por Infração
do Artigo 165. do Código de
Corridas (deixar de regis-
trar ocorrência no respec-
tivo livro), os profissionais
Jorge Ricardo (Torrlcelll) e
Carlos Valgas (Queen's
Light) em CrS 100,00; e

i) Ordenar o pagamento
dos prêmios das corridas
dos dias 16, 17 e 19 de feve-
relro dc 1977.

Mequinho alega doença
e deixa Polugaievsky
esperando a 2a partida

O Informe Econômico
da Rádio Jornal do Brasil
informa tão bem quanto
o noticiário econômico
deste jornal.
Informe Econômico JB
RÁDIO JB AM 940 KHz
De 2.a a 6.a-feira,das 9 às 9,05

Luccrna, Suíça — O
brasileiro Henrique da
Costa Mecking, Mequi-
nho, alegou problemas
estomacais, com base em
um atestado médico, pa-ra adiar de ontem paraamanhã — às 11 horas
de Brasília — a segunda
partida da série de 12
contra o soviético Lev
Polugaievsky pelo Tor-
neio de Candidatos ao
Campeonato Mundial de
Xadrez. A primeira,
iniciada sábado e sus-
pensa no 40° lance com
vantagem para o sovié-
tico, terminou empatada
domingo.

Segundo o regulamen-
to do torneio, cada enxa-
drista tem direito a pedir
até três adiamentos pordoença. Na opinião dos
especialistas, a o con-
seguir empatar no
domingo a partida pra-

ticamente perdida,
Mequinho já saiu da Sa-
Ia de Congressos, local
do match. decidido a
pedir o adiamento, não
só para recuperar a s
energias perdidas duran-
te a madrugada — não
dormiu a fim de estudar
as possibilidades com
seu segundo, o italiano
Sérgio Mariotti — mas
também para surpreen-
der psicologicamente o
adversário, que se apre-
sentou ontem preparadoe preocupado com a
segunda partida.

Para hoje está progra-mada apenas uma par-tida pelo Torneio dos
Candidatos, a segunda
entre o soviético Boris
Spassky e o tcheco-
eslovaco Vlastimil Hort,
em Reykjavik, Islândia.
A primeira acabou em-
patada.

Korcliuoi e Petrosian
se igualam 11a estréia

Patrocínio: Banco Itaú.
Sempre uma agenda perto de você. Itaú

Lucas, Itália — Sem
um aperto de mão ou
uma palavra d e sau-
dação, o s enxadristas
Viktor Korchnoi e Tigran
Pet roslan empataram
ontem, a partida inau-
gural do match pelo Tor-
neio de Candidatos ao
Campeonato Mundial de
Xadrez, depois de 22 Ian-
ces e quatro horas de du-
ração. Os especialistas
consideram que houve
muita cautela de partea parte.

Exilado n a Holanda
há mais de seis meses,
Korchnoi jogou sem a
tradicional bandeira
nacional em seu canto
da mesa. A União Sovié-
tica, onde nasceu, não
permitiu que ele usasse
a bandeira da Holanda
ou a da Federação Inter-
nacional de Xadrez
(FIDE). Korchnoi e Pe-
trosian, seu ex-
companheiro de equipe,
são adversários há muito
tempo e, além do proble-
ma político, os dois man-
têm forte rivalidade.

Por iniciativa própria,
Korchnoi e Petrosian
não trocaram sequer
uma palavra durante a
partida, disputada e m
um centro turístico
montanhoso, distante 40
quilômetros desta cidade
toscana. Com as bran-
cas, Korchnoi adotou
uma abertura inglesa e

em n e n h u m momento
tentou um movimento
mais agressivo, sobre-
tudo porque Petrosian é
muito versátil nas vari-
antes.

Na última vez em que
se enfrentaram, peloTorneio de Candidatos
de 1974, Korchnoi ob-
teve três vitórias contra
uma e se classificou paraa final, depois de derro-
tar Mequinho, também
por 3 a 1, em 13 par-
tidas. Em 1971, pelo Tor-
neio de Candidatos, Pe-
trosian eliminou Korch-
hoi, conseguindo uma
vitória e nove empates.

KORCHNOI X PETROSIAN

1. P4BD P3R i
2. P3CR P4D
3. B2C C3BR
4. C3BR B2R
5. 0-0 0-0
6. P4D PxP
7. C5R C3B
8. BxC PxB »
9. C3BD P4B
10. PxP BxP
11. D4T C4D 

' *

12. C4R C3C
13. U2B B2C
14. CxPBD CxC
15. DxC D4D
16. D2B B2C nas
17. P3B D5D-L -•--.
18. R2C BxC
19. DxB DxD
20. PxD TR1C
21. P3C B3D
22. B4B empate
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Como Tigran Petrosian e Korchnoi empataram

Resultados da noturna
1." páreo — 1 mil 100 metros
1.° Indopltel, J.M. Silva 54
2.° Uncover, J. Garcia 52

Vencedor (1) 0.19. Dupla
(12) 0,18. Placès (1) 0,13 (3)
0,14. Tempo, ImlOs. treina-
dor, Alcides Morales.
2.° páreo — 1 mil metros
1.° Pedro... J.M. Silva 55
2.9 Esperanto, J. Ricardo 55

Vencedor (2) 0,61. Dupla
112) 0,22. Placcs (2) 0,41 (4)
0,51. Tempo, lm02s, treina-
dor, A. Paim Filho.
3."> páreo — 1 mil 100 metros
Io Don Gegê, A M. P.° 57
2° Funny End, O. Alves 55

Vencedor (5) 0,87. Dupla
(13) 1,82. Placès (5) 0,40 (1)
0.48. Tempo, ln.08s. Treina-
dor, Alcides Morales.
4.° páreo — 1 mil 100 metros
1.° Jorgette, GJ. Almeida 56
2.° Envldiada, A. Abreu 53

Vencedor (5) 0,31. Dupla
(23) 0.66. Placès (5) 0,22 («1.28. Tempo, lmoas. treina-
dor, José Luiz Pedrosa. Du-
pia exata combinação (05-
04) Cr$ 117,10.
5.° páreo — 1 mil 300 m
L° Estóico, A. Torres . . 58
2.° Pacho, J. F. Fraga . 58

Vencedor (3) 0,38. Dupla
(23> 0,46. Placès (3) 0,32 (5)
0.51. Tempo, lm23s. Trei- '''
nador, M. Canejo. A Comis-
são de Corridas mandou o
serviço de veterinária exa-
minar o animal Gas Light.
grande favorito, que náo se
colocou na competição.
6.° páreo — 1 mil 100 m
1.° Igèria. A. Souza ... 50
2.° Quatre-Saisons .... 53

Vencedor (1) 0.36. Dupla
U4i 0.45. Placès 'D 0,20 (6)
0.26. Tempo, lmoas. Trei-
nador, O. Cardoso.

pareô 1 mil metros
1° Dona Beki, J. M. S. 56
2.° T. Vendas. G. F. Al. 56

Vencedor i7) 0,38. Dupla
(23) 0.29. Placès (7) 0,21 (3) •
0,20. Tempo*, l_i-02s. Trei-
nador, Felipe Lavor. _.„
8.° páreo — 1 mil 100 m
1.° Hypiretta, E. Ferreira 56
2.° P. Tina, G. F. Alm. 56 -

Vencedor (8) 0,17. Dupla
(24) 0,29. Placès (8) 0,14 (3)
0.20. Tempo, ln.08s. Treina-
dor, W. Lavor. Dupla exa-
ta combinação (08-0^ Cr$7,10. Movimenot gera de
apostas Cr$ 3 milhões 795
mil 249.
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/oáo Saldanha-
Vamos treinar o lime

a escolha agradou em cheio, pelo me-
/\ nos aos de bom senso. Profundamcn-

/-§ te ridículas as objeções baseadas em•* **5* regionalismo ou clubismo. Provamapenas que a eles agradava o regionalismodo Ume anterior.
Mas agora é tocar para frente sem olharnem para os lados, quanto mais para trás.Os jogadores escolhidos precisam somar. Nos

jaltava o time, o 11 ejetivo, os demais sãoreservas e nem são 11 pois temos três golei-ros. Trata-se de conscientizar, imediatamen-te, quem é quem. O tempo não é muito fa-vorável a uma arrumação. Assim, me per-mito transmitir uma experiência a que as-sisti ocasionalmente em Budapeste, em 1952.O time húngaro, mesmo com base do Hon-ved, não era inteiramente o Honved. Tinhamum jogo importantíssimo, contra a Inglater-ra. Sebes, Gustav Sebes, tinha quatro ou cin-co dias e aproveitou-os muito bem: em cadadia, juntou o 11 .escalado e fez cinco treinosde meia hora. Como o tempo era curto, odesgaste foi nenhum. E o time pôde encon-trar entendimento. Aliás, depois da primei-ra meia hora de treino, geralmente nao apa-rece muita coisa nova. Mas é a melhor ma-neira de arrumar um time em prazo curto.
Repetimos aqui a experiência dos hún-

garos, que também fora utilizada por Diet-
mar Kramer, selecionador da Alemanha, téc-
nico da FIFA e atual treinador do Bayern de
Munique. A experiência mais uma vez deu
resultado. Então repetimos aqui por duas
vezes. A primeira em Porto Alegre, e o Chi-
rol lembra bem, quando fazíamos a meia ho-
ra em três dias consecutivos, para o jogo com
o Peru. Claro que não é o ideal, mas queremédio? Depois fizemos o mesmo nos ou-
tros três dias para jogar com a Inglaterra,
que vinha de time armado. Foi no Maraca-
nã e os treininhos deram bom resultado.
Além das jogadas táticas idealizadas, tive-
mos as jogadas (mais importantes) criadas
pela repetição do conjunto dos jogadores.

Temos oito dias para pequenos treinos
de conjunto e o desgaste é nenhum. Claro
que os jogadores estão imbuídos do espírito
de classificação e isto é meio caminho. O ti-
me formado ganha conjunto. A reserva vai
entrando na medida da necessidade. Esses
treinos sempre foram feitos contra juvenisou times fracos.

Peruanos desmotivados
por julgarem impossível
uma derrota do Brasil

Valdivia, Chile — Não to-
mos chance de vencer e,
mesmo que isto aconteça, o
titulo Já está assegurado
para o Brasil, pois a Argen-
tina nào dispõe de con-
dições físicas ou técnicas
para derrotá-lo, desta vez.
Esta declaração de Chino
Vazquez, o melhor jogador
do Peru, demonstra bem o
estado de espirito de sua
¦equipe para a partida desta
noite contra o Brasil, pelo
Campeonato Sul-Americano
de basquete masculino.

O Peru só conseguiu ga-
nhar a Colômbia e o Chile,
tendo perdido para a Ar-
gentina. Uruguai e Vene*-
zueia, sendo que a derrota
contra os dois últimos ad-
versários foi pela diferença
de um ponto. Para o jogo
com o Brasil, nem o seu
técnico, o norte-americano
James Slms, acredita num
resultado ipositlvo:

— Vamos tentar prender
a bola o máximo possivel.
Quero meus jogadores com
a mesma atenção demons-

Ari define
para jogos

Paulo Maüitissi
Enviado oíDOcial

trada contra o Chile. Nesta
partida, não erramos ne-
nhum lance-Hvre e tivemos
cuidr.do com os arremessos.
Ainda assim, reconheço, mi-
nha equipe não tem a habi-
lidade da brasileira.

CUIDADO NA MARCAÇÃO

O técnico Ari Vidal sub-
meteu o tsme do Brasil a ri-
goroso treino, ontem pela
manhft. Exigiu, em especial,
atenção para a marcação
por zona. Também orientou
os jogadores para algumas
falhas observadas quando a
equipe atua contra a mar-
cação individual.

— Não me preocupei com
a marcação sob pressão. Se
os peruanos Jogarem assim,
estarão derrotados por an-
tecipação, pois não tôm
condições físicas para su-
portar este tipo de jogo.

Além de Brasil x Peru, o
primeiro jogo da noite, a
rodada de logo mais se
completa com Uruguai x
Venezuela c Argentina x
Chile.

a equipe
decisivos

Gottfried
o novo ás
do tênis

Silio Boccancra
Correspondente

Los Angeles — Brfan
Gott/rlcd, americano de 25
07ios, é a mais nova atração
do tênis internacional. De-
pois de levantar o Torneio
da American Airlines, reali-
zado este fim de semana
em Palm Springs, na Cali-
fórnia, passou a ser consi-
derado o 10<? tenista do ran-
king mundial e o 29 dos Es-
tados Unidos, atrás apenas
do campeão Jimmy Con-
nors.

E' bem verdade que neste
torneio, Gottfrled nãá teve
que enfrentar alguns d«*
seus maiores rivais, a maio-
ria deles contundidos:, o
próprio connors, com um
problema no joelho,. Arthur
Ashe, operado receritemen-
te, Bjom Borg, com uma
distensâo muscular — além
do temperamcntal Ilie Nas-
tase, que se recusou a jogar
por ter sido expulso do mes-
mo torneio, no ano passado.Mas o argentino Gulllermo
Vilas — quarto do mundo— estava presente e Gott-
frted o derrotou na final
por 2—6, 6—1 c 6—3, ga-nhando um prêmio de 35
mil dólares (quase CrS 500
mil).

A inclusão de Gotlfried
em segundo lugar do ran-
king norte-americano de-
veu-se não tanto ao resulta-
do deste fim de sema?ia,
mas pelo que vem produzin-
do nas quadras nos -últimos
seis meses. Um dos torneios
que venceu este ano foi o
Pacific Southwest, em Los
Angeles, no qual derrotou,
cm jnenos de uma semana,
Connors, Ashe e Nastase.

Este novo ás do tênis de-
dtca-se intensamente aos
treinos. Até no dia de seu
casamento foi visto na qua-
dra praticando. Talvez por
isso forma, atualmente,
com o mexicano Raul Ra-
viirez, a melhor dupla de
tênis do mundo. Mas está
igualmente disposto a se
firmar nas simples c é pos-
sivcl que seja cojivocado
para a equipe americana da
Taça Davis, juntando^c a
Roscoc Tanner e Dick
Stockton.

O OUTRO LADO
DE GUILLERMO VILAS
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Antes mesmo do Jogo com
o Chile, Ari Vldal definiu os
titulares para os jogos decl-
sivos do Brasil no Sul-Ame-
ricano: Adilson. Mareei, Hé-
lio Rubens, Ubiratã e Cario-
quinha.

Dos cinco que treinaram
basicamente como titulares,
durante a fase preparatór.a
nas cidades de Valinhos e
Franca, apenas Fausto ce-
deu o lugar a Mareei. De
acordo coni os planos de
Ari, a equipe, agora defini-
da, terá o jogo de hoje com
o Peru para se ajustar por
completo, a fim de enfren-
tar a Argentina dentro de
condições ideais.

Portanto, acabou o siste-
ma de rotatividade, implan-
tado mais com o objetivo de
motivar os demais Inte-
grantes do t'me. embora o
treinador não pretenda agir
rigidamente:

— Claro, se nestas parti-•ias conseguirmos vanta-

gens expressivas náo have-
rá inconveniente em voltar-
mos a aproveitar todos os
12 jogadores.

Outro ponto importante
na análise do técnico rela-
ciona-se com o desnível
apresentado pelo conjunto,
quando entram em ação os
suplentes. Isto aconteceu
mesmo diante de adversa-
rios frágeis, como Colômbia,
Bolívia e Paraguai. Assim,
Ari concluiu que alguns ele.
mentos jovens — Gilson,
Zezé e Charuto — se lança-
dos, diminuem o potencial
ofensivo da Seleção. Zezé
começa sempre errando
muitos arremessos, justa-
mente o seu ponto forte.
Charuto, mesmo com boa
estatura, mostra-se eflclen-
te apenas nos rebotes de-
fensívos. Gilson é o pior ca-
so, por demonstrar desinte-
resse, errando passes e ar-
remessos infantis.

Pelo segundo lugar, o ar-
gentino Guillermo Vilas ga-
nhou a metade do prêmiodo vencedor — o que vem
aumentar o bolo de aproxi-
madamente 1 milhão de dó-
lares (cerca de Cr$ 13 ml-
lhões), que ganhou nos Últi
mos três anos. Quarto do
mundo, Vilas não ê apenas
tim excelente tenista, mas
uma figura humana fasci-
nante. Apesar da fortuna
que o esporte já lhe rendeu,
cie se mantém realista e,
muitas vezes, cê tico.

— O inundo do tênis é ar-
tifícial. Todos querem me
conhecer porque venci algu-
7nas partidas importantes.
Mas será que vão me procu-
rar com tanta ansiedade
daqui a 20 anos? Preciso de
outras coisas que não o tê-
nis. Tempo para dançar,
por exemplo, jogar um pou-
co de futebol ou rugby, ir
ao cinema, ouvir música.
Quero descansar, ler, con-
versar com amigos, pensa'-,
pensar, pensar.

No meio convencional do
tênis, Vilas chama a
atenção com seus longos ca-
belos ]>resos i>or Jitas colori-
das, pulseiras, colares e
biue-jeans. Ele compõe mú-
sica, toca flauta e bongô,
escreve poesia e tem um U-
vro de contos que caminha
para a segunda edição na
Argentina.

— Algumas pessoas jo-
gam porque é a única coisa
que sabetn fazer, c quase
morrem quando perdem
uma partida. Para eles, o
tênis é tudo c se torna uma
atividade destrutiva porque
náo têm amigos. Não è pre-
ciso ser um matador para
ser um bom competidor.
Seu oponente também pode
ser seu amigo. Todos estão
se divertindo. Primeiro, nós
somos esportistas, depois
atletas profissionais.

Vilas admite porém uma
concessão ao tênis: no mi-
nímo, o esporte faz com que
se sinta bem:

— Por isso só vou conti-
nuar jogando enquanto
achar divertido. O dinheiro
náo significa nada. Não
penso em me tornar o nú-
mero um. Se ganho, OK. Se
perco. OK também. Só faço
questão de que cada jogada
seja a melhor que eu posso
crectífar.

Vilas não se abateu na derrota para Gottfricci

Brasileiros e peruanas Horta
mantém favoritismo no
Sul-Americano de Vôlei

Fia e Vasco
voltam a se
enfrentar

Passados apenas 15 dias
do tiltlmo amistoso entre
Flamengo e Vasco, os dl ri-
gentes dos dois clubes acer-
taram ontem nova partida,
antes do Inicio do Campeo-
nato Carioca. Desta vez, Jo-
gam dia 20, em Itabuna,
Bahia. A partida provável-
mente será pela manha, pa-ra fugir à concorrência da
televisão que, à tarde,
transmitirá a segunda par-tida Brasil x Paraguai, no
Maracanã.

Flamengo e Vasco não ti-
veram nenhuma atividade
para seus titulares ontem.
Na Gávea, apenas os reser-
vas treinaram pela manhã,
e, em São Januário, nem Is-
so: o dia Inteiro foi dedica-
do à Seleção Brasileira e o'técnico Orlando Fantoni
preferiu dispensar todos.
Hoje, o Flamengo treina no
Andaraí e o Vasco realiza
um coletivo em São Januá-
rio — antes do treino da
Seleção — do qual partici-
parão também os jogadores
do Botafogo convocados pa-ra o combinado que, na
quinta-feira, enfren ta a
equipe do Brasil, no Mara-
cana.
MÁRCIO ASSUSTADO

O presidente do Flamen-
go, Márcio Braga, telefonou•ontem para o diretor de fu-
tebol da CBD, André Ri-
cher, tentando definir de
uma vez por todas a si-
tuação do técnico Cláudio
Coutinho. Como já havia
adiantado o vice de futebol,
Carlos Nlemeyer, o clube
não dispensa o treinador no
Campeonato Carioca.

André Richer mostrou-se
favorável à liberação de
Coutinho — uma vez que as
datas náo coincidem — e
provavelmente Já no dia 21
ele voltará à Gávea, só re-
tornando ã Seleção em Ju-nho, quando da nova convo-
cação e da paralisação do
Campeonato. De qualquer
forma, a última palavra ca-
berá ao Almirante Heleno
Nunes amanhã, quando
Márcio Braga Irá a São Ja-
nuárlo visitar o time brasi-
leiro.

preferia
Minelli

Lima — Ainda não será
desta vez que a Seleção pe-
ruana feminina perderá sua
hegemonia no vôlei do eon-
tínc-nte. Pelo menos esta e
a conclusão a que chegaram
os observadores do Campeo-
nato Sul-Americano que se
realiza no Peru, após as pri-meíras rodadas. Havia
grande expectativa em tor-
no das brasileiras que, com
uma equipe renovada e um
bom trabalho de prepa-ração já com vistas as
Olimpíadas, eram aponta-
das como único obstáculo à
sexta conquista do titu.o
pelas peruanas.

Já entre os homens, o
Brasi! figura como o favon-
to, apesar de a Venezueia
se apresentar com uma boa
equipe. Pelo que apresenta-
ram até agora nas duas
partidas já disputadas — 3
a 0 no Paraguai e 3 a 0 na
Argentina — os brasileiros
dificilmente deixarão de
conqu.star seu déclmo-pri-
meiro titulo sul-americano
em doze vezes que disputa-
ram o Campeonato. Só dei-
xaram de ganhar uma vez,
por nào terem competido.

Hoje, em Trujillcs. a Se-
ieçáo masculina do Brasil
faz seu terceiro jogo, en-
frentando a Bolívia, que de-
pois da derrota para o Peru
por 3 a 0, se recuperou ven-
cendo o Equador pelo mes-
mo marcador. Mas os brasi-
leiros são os favoritos e'nào
devem encontrar nenhum
obstáculo à vitória.

A Seleção Feminina tam-
bém joga hoje em Arequlpa
contra as chilenas, uma
partida que está despertai,-
do atenção das peruanas, já
que o Brasil é considerado
seu pior adversário e o Chi-
le fez uma boa partida con-
tra a Argentina, perdendo
por 3 a 2. A rodada prosse-
gue eom Argentina x Para-
guai. Venezuela x Equador
e Peru x Bolívia.

No Rio, José Felberg e
Hélio Almeida ferani eleitos
ontem presidente e vice. pa-
ra o triênio 77/ 79, da Fede-
ração de Vôlei por 7 votos
contra um da chapa oposi-
conista de Arthur Monte-
negro e Rui Azevedo Rlbei-
ro.

Paulistas vêm se entrosar
com cariocas no water-pólo

Os jogadores paulistas,
convocados para a Seleção
Br.isilei:a de Water-Pulo,
chegam ao Rio hoje a fim
de Iniciar uma fase de en-
trosamento com os cariocas.
O objetivo é o Torneio Qua-
drangular, marcado para
este mês, entre Hungria,
Romênia, Brasil e México.
Os Jogadores já estão trei-
nando há algum tempo em
seus Estados mas só esta se-
mana farão treino de con-
junto.

A CBD ainda não sabe nocerto a data da chegada
das S e 1 eç õ e s convidadas,
que ocorrerá pelo menos
uma semana antes do inicio
do Torneio, para melhor
adaptação. A Hungria, ex-
campeã mundial, perdeu o
titulo para a União Soviétl-
ca no Campeonato Mundial
de Cali e é atualmente a vi-
ce do mundo, enquanto a
Romênia é a quinta e o Mé-
xico, o nono.
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Depois de afirmar sexta-
feira que era necessária a
queda de Osvaldo Brandão
para motivar a S e 1 eç à o
Brasileira, Francisco Horta,
presidente do Fluminense,
elogiou a direção da CBD,
que não hesitou em liberar
o treinador. A única res-
trição que faz à mudança,
no entanto, refere-se à con-
vocação de Cláudio Couti-
nho. Na opinião do presi-dente do Fluminense, Ru-
bens Minelli, do Sáo Paulo,
deveria ser o convocado:

— A decisão do Almirante
Heleno Nunes foi perfeita
e eu a considero a única ca-
paz de salvar o futebol bra-
sileiro. A modificação do
técnico motivou os jogado-
res. Agora, acho que Minei-
!'., por ser bicampeão brasi-
leiro pelo Internacional,
deu provas de merecer o
cargo. Coutinho é uma estu-
dioso, mas de pouca expe-
riéncia. Mas vamos torcer
para que ele acabe classifi-
cando a nessa Seleção.

Ao analisar a fórmula de
disputa do Campeonato Ca-
rioca deste ano, discutida
ontem em assembléia na
Federação. Francisco Horta
dls-.e que a posição do Ban-
gu é difícil: o clube defende
a tese de disputar os três
turnes mas exige que os
três clubes de fora — Volta
Redonda, Goitacaz e Ameri-
cano — nào possam partici-
par das fases finais, ficando
ausentes de qualquer de-
ciíào. A fórmula definitiva
ficará decidida segunda-feí-
ra próxima.

Vigio se
demite do
América

Após uma prolongada
conversa, que se estendeu
por mais de quatro horas,
o preparador físico do Amé-
rica, Hélio Vigio, não acei-
tou tis ponderações do pre-
sidente Wilson Carvalhal e,
alegando problemas parti-
cuiares, demltiu-se do car-
go.

Na verdade, os motivos
que levaram Vigio a afãs-
tar-se são de ordem int<?rna
do clube. A falta de apare-
lhagem adequada no Anda-
rai Já o vinha aborrecendo
há multo tempo, culmlnan-
do na semana passada,
quando ele passou mal no
campo e não encontrou no
departamento médico se-
quer um aparelho medidor
de pressão. Em contrapartl-
da. quem finalmente che-
gou para o América foi o
ponta-esquerda Júlio César.

Campo Neutro
José 1 nário Werncch

/§ GORA que Brandão sai e entra Paulo
y JL César Lima, cabe uma pequena re-

flexão sobre a propalada intransi-
gêneta do técnico com o jogador. Queremnos fazer crer que Brandão era o único obs-táculo à presença de Paulo César e que por-tanto, afastado o técnico, o jogador natural-mente volta ao seu lugar.

Ê 21171 raciocínio por demais simplistamesmo porque atribui à personalidade deBrandão um radicalismo que ele nunca tevePelo contrário, Brandão foi escolhido por serdócil, por se submeter às manobras dos cor-redores cebedenses e foi esta excessiva sub-missão que acabou por levá-lo ao abismo.
Afinal, por que teria o senhor Heleno

Nunes escolhido Brandão para técnico? Porsuas qualidades, ou por seus defeitos? As
qualidades de Brandão, em nivel de clube,eram históricas: fez, no passado, o Corín-tians e o Palmeiras. Como históricos, em ní-vel de Seleção, eram seus defeitos, com de-sastrosas passagens na década de 1950.

Mas o que de fato levou a presidênciada CBD a escolhê-lo foi seu temperamento,
sua propensão a acatar e até a procurar or-deus de cima. Quando o Ministro Nei Braga
publicamente disse que nada tinha contra a
presença de Paulo César, o ônus da intransi-
gència passou-se ao senhor Heleno Nunes. Eeste nào encontrou melhor maneira de sedescartar do que permitindo a Coutinho
chamar o jogador. (Nem havia necessidade
de permitir; bastava omitir o veto).

Perante a história, Brandão carregará aresponsabilidade. Mas ela só foi dele na me-dida em que cumpriu ordens.

HA 

coisa de um mês, eu mesmo íiz pa-ra a Revista de Domingo uma en-
trevista em que o senhor Heleno Nu-
nes admitia seu veto a Paulo César.

Como, agora, o jogador Givanildo manifesta
sua perplexidade aos jornais: "Mas como po-dem ter chamado o Paulo César se eu ouvio Almirante dizer que ele não podia mais jo-gar na Seleção?"

Mas Paulo César está lá e pode até virde novo a jogar mal e pode até vir a demons-
trar o mesmo desinteresse da Copa de 1974.
Mas no momento é o melhor jogador para a
posição e, sobretudo, o de futebol mais mo-derno e compatível com os esquemas de Cou-tinho.

E é interessante recordar que, ao con-vocar Paulo César, Coutinho destrói por veza única razão técnica apontada pelo senhorHeleno Nunes para vetá-lo. É que, segundoHeleno (e Brandão) Paulo César não era"um ponta-esquerda aberto". Coutinho aoassumir disse claramente que ponta aberto efixo no futebol atual é coisa absurda. PauloCésar não apenas poderá como deverá se des-locar, para oferecer opções de jogadas aoscompanheiros.

a entrevista de Givanildo tem ainda
A outro ponto interessante. Ela mani-

y J_ festa sua surpresa por ter sido des-
convocado, enquanto era chamadoseu reserva Toninho Cerezo.

Não ocorreu a Givanildo que Brandãocaiu, entre outras coisas, por considerá-lo
melhor do que Cerezo.

OUTRA 

reflexão rápida. O Ministro daEducação precisou sair de seus cui-
dados e manifestar sua preocupaçãocom o selecionado, pela televisão. Erao começo da queda de Brandão.

A preocupação é legítima mas, por ou-tro lado, não me parece justo sacrificar otempo do Ministro da Cultura, num país de-Ia tão precisado, com afazeres desta nature-za. Tenho horror à burocracia e à criação demais ministérios, mas já que o envolvinien-
to governamental é inevitável, me pareceriamelhor criarem ao menos uma Subsecretária
de Esportes.

s-y EGUNDO alguns (na verdade, mui-
V tos), Cláudio Coutinho tem o gravet^J defeito de nunca ter sido jogador dt

futebol. Faltar-lhe-ia assim a neces-saria experiência de primeira mão. Ora, achoao contrário que o fato acrescenta um novo
fascínio à sua nomeação.

O mal aqui no Brasil é o de excesso de
práticos e a escassez de teóricos. Futebol nãoé apenas chutar de curva ou equilibrar bo-las no nariz como uma foca amestrada. Oumelhor, pode ser dentro de campo, mas não
fora. O nivel cultural dos jogadores nunca
foi grande, o que acarretou um igual rebai-
xamento entre os técnicos.

Até por vir de fora e se mostrar disposto
a discutir teorias que os outros ignoram oudesprezam, Coutinho traz uma importante
colaboração para o nosso futebol.

1
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João Saldanha-
Vamos treinai' o time

a escolha agraâou em cheio, pelo me-
/% nos aos áe boin senso. Profundamen-

y^f te ridículas as objeções baseadas em-* -*• regionalismo ou clubismo. Provam
apenas que a eles agraàava o regionalismo
áo time anterior.

Mas agora é tocar para frente sem olhar
nem para os laáos, quanto mais para trás.
Os jogadores escolhidos precisam so?nar. Nos
faltava o time, o 11 efetivo, os demais são
reservas e nem são 11 pois temos três golei-ros. Trata-se áe conscientizar, imediatamen-
te, quem é quem. O tempo não é muito fa-
vorável a uma arrumação. Assim, me per-
mito transmitir uma experiência a que as-
sisti ocasionalmente em Budapeste, em 1952.
O time húngaro, mesmo com base do Hon-
veá, não era inteiramente o Honveá. Tinham
um jogo importantíssimo, contra a Inglater-
ra. Sebes, Gustav Sebes, tinha quatro ou cin-
co âias c aproveitou-os muito bem: em caüa
àia, juntou o 11 escalado e fez cinco treinos
áe meia hora. Como o tempo era curto, o
desgaste foi nenhum. E o time pôde encon-
trar entenáimento. Aliás, áepois áa primei-ra meia hora áe treino, geralmente nao apa-
rece muita coisa nova. Mas é a melhor ma-
neira âe arrumar um time em prazo curto.

Repetimos aqui a experiência àos hún-
garos, que também fora utilizada por Diet-
mar Kramer, selecionador da Alemanha, téc-
nico da FIFA e atual treinador âo Bayern áe
Munique. A experiência mais uma vez âeu
resultaâo. Então repetimos aqui por áuas
vezes. A primeira cm Porto Alegre, e o Chi-
rol lembra bem, quanâo fazíamos a meia ho-
ra em três âias consecutivos, para o jogo com
o Peru. Claro que não é o iàeal, mas que
remédio? Depois fizemos o mesmo 7ios ou-
tros três dias para jogar com a Inglaterra,
que vinha de time armado. Foi no Maraca-
nã e os treininhos deram bom resultaâo.
Além áas jogaâas táticas iãealizaâas, tive-
mos as jogaâas (mais importantes) criaâas
pela repetição áo conjunto âos jogaáores.

Temos oito âias para pequenos treinos
áe conjunto e o áesgaste é nenhum. Claro
que os jogaáores estão imbuíâos âo espirito
âe classificação e isto é meio caminho. O ti-
me formaâo ganha conjunto. A reserva vai
entrando na medida da necessiâaâe. Esses
treinos sempre foram feitos contra juvenis
ou times fracos.

Argentina perde para
Uruguai no basquete
mas decide com Brasil

Valdivia, Chile — A Ar-
gentlna perdeu ontem à
noite para o Uruguai por
95 a 81, mas este resulta-
do, na verdade, não tira a
equipe' da disputa do titu-
Io. Se ela ganhar hoje do
Chile, decidirá com o Bra-
sil o Campeonato Sul-Amc-
rlcano mesmo com uma
derrota, porque o regula-
mento dá o titulo ao ven-
cedor no confronte direto.

Os uruguaios ganharam
o jogo principalmente por
causa da apatia dos argen-
tlnos. O técnico Ari Vldal,
do Brasil, assim como todos
os jogadores assistiram ao
jogo. No fim, Vidal lamen-
t»u que o Uruguai tivesse
perdido antes para a Co-
lòmbta.

— Se eles tivessem ga-
nho. explicou, nós poderia-
mos perder o jogo contra a
Argentina até por 30 pon-
tos. Pois em casso de empa-
te de três equipes em pri-
meiro lugar — Argentina,
Brasil e Uruguai, o titulo
seria decidido por saldo de
pontos, e ninguém marcou

Paulo Maitiiissi
Envido «Decidi

tantos pontos neste Cam-
peenato como nós.

Acho que não temos chan-
ce de vencer e, mes-
mo que Isto aconteça, o
titulo já está assegurado
para 0 Brasil, pois a Argen-
tina não dispõe de con-
dições físicas ou técnicas
para derrotá-lo, desta vez.
Esta declarcçf.3 de Chino
Vazquez, o melhor Jogador
do Peru, demonstra bem o
estado de espirito de sua
equipe para a partida desta
noite contra 0 Brasil, pelo
Campeonato Sul-Americano
de basquete masculino.

O Peru só conseguiu ga-
nhar a Colômbia e o Chile,
tendo perdido para a Ar-
gentlna Uruguai e Vene-
zuela, sendo que a derrota
contra os dois últimos ad-
versárlos foi pela diferença
de um ponto.

Além de Brasil x Peru, o
primeiro Jogo da noite, a
rodada de logo mais se
completa com Uruguai x
Venezuela e Argentina x
Chile.

Ari define
para jogos

a equipe
decisivos

Antes mesmo do Jogo com
o Chile, Ari Vidai definiu os
titulares para os jogos deci-
sivos do Brasil no Sul-Ame-
ricano: AdiUon, Mareei. Hé-
lio Rubens, Ubiratá e Cario-
qulnha.

Dos cinco que treinaram
basicamente como titulares,
durante a fase preparatória
nas cidades de Valinhos c
Franca, apenas Fausto ce-
deu o lugar a Mareei. De
acordo com os planos de
Ari, a equipe, agora defini-
da, terá o jogo de hoje com
o Peru para se ajustar por
completo, a fim de enfren-
tar a Argentina dentro de
condições ideais.

Portanto, acabou o siste-
ma de rotatividade, implan-
tado mais com o objetivo de
motivar os demais Inte-
grantes do t me. embora o
treinador não pretenda agir
rigidamente: ,

— Ciaro, se nestas parti-

das conseguirmos vanta-
gens expressivas não have-
rá inconveniente em voltar-
mos a aproveitar todos os
12 jogadores.

Outro ponto importante
na análise do técnico rela-
ciona-se com o desnível
apresentado pelo conjunto,
quando entram em ação os
suplentes. Isto aconteceu
mesmo diante de adversa-
rios frágeis, como Colômbia.
Bolívia e Paraguai. Assim,
Ari concluiu que alguns ele.
mentos Jovens — Gilson,
Zezé e Charuto — se lança-
dos, diminuem o potencial
ofensivo da Seleção. Zezé
começa sempre errando
muitos arremessos, justa-
mente o seu ponto forte.
Charuto, mesmo com boa
estatura, mostra-se eficien-
te apenas nos rebotes de-
fenslvos. Gilson é o pior ca-
so, por demonstrar deslnte-
resse, errando passes e ar-
remessos infantis.

Gottfried
o novo ás
do tênis
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Fia e Vasco
oltiiv im a se

Silio Boccanera
Correspondem»

Los Angeles — Brian
Cottjricd, americano de 25
atios, é a mais nova atração
do tênis internacional. De-
pois de levantar o Torneio
da American Airlines, reali-
sado este fim de semana
em Palm Springs, na Cali-
fornia, passou a ser consi-
derado o 109 tenista do ran-
king mundial e o 29 dos Es-
tados Unidos, atrás apenas
do campeão Jimmy Con-
nors.

E' bem verdade que neste
torneio, Gottfried não tem
que enfrentar alguns di
seus maiores rivais, a maio-
ria deles contundidos: o
próprio Connors, com um
problema no joelho, Arthur
Ashc, operado recentemen-
te, Bjorn Borg, com uma
distensão muscular — além
do tempcramental llie Nas-
tasc, que se recusou a jogar
por ter sido expulso do mes-
mo torneio, no ano passado.
Mas o argentino Guillermo
Vilas — quarto do mundo
— estava presente e Golt-
frícd o derrotou na final
por 2—6, 6—1 e 6—3, ga-
nhantio um prêmio de 35
mil dólares (quase Cr$ 500
mil).

A inclusão de Gottfried
cm segundo lugar do ran-
king norte-americano de-
vcu-sc não tanto ao resulta-
do deste fim de semana,
mas pelo que vem produziu-
do nas quadras nos últimos
seis meses. Um dos torneios
que venceu este ano foi o
Pacific Southwest, cm Los
Angeles, no qual derrotou,
em menos de uma semana,
Connors, Ashe c Naslasc.

Este novo às do tênis de-
dica-sc intensamente aos
trei7ios. Até no dia de seu
casamento foi visto na qua-
dra praticando. Talvez por
isso forma, atualmente,
com o mexicano Raul Ra-
mirez, a melhor dupla de
tênis do mundo. Mas está
igualmente disposto a se
firmar nas simples c é pos- -,,..  —
sivei m/e seja convocado Vllas nao se abateu na derrota para Gottfried
para a equipe americana da
Taça Davis, juntando-se a
Roscoc Tanner e Dick
Stockton.

enfrentar
Passados apenas 15 dias

do último amistoso entre
Flamengo e Vasco, os dirl-
gentes dos dois clubes acer-
taram ontem nova partida,
antes do início do Campeo-
nato Carioca. Desta vez, Jo-
gam dia 20, em Itabuna,
Bahia. A partida provável-
mente será pela manhã, pa-
ra fugir à concorrência da
televisão que, à tarde,
transmitirá a segunda par-
tida Brasil x Paraguai, no
Maracanã.

Flamengo e Vasco não ti-
veram nenhuma atividade
para seus titulares ontem.'
Na Gávea, apenas os reser-
vas treinaram pela manhã
e, em São Januário, nem ls-
so: o dia Inteiro foi dedica-
do à Seleção Brasileira e o'técnico Orlando F a n t o n i
preferiu dispensar todos.
Hoje, o Flamengo treina no
Andaral e o Vasco realiza
um coletivo em Sã0 Januá-
rio — antes do treino da
Seleção — do qual partici-
parõo também os Jogadores
do Botafogo convocados pa-
ra o combinado que, na
quinta-feira, enfren ta a
equipe do Brasil, no Mara-
oanã.
MÁRCIO ASSUSTADO

O presidente do Flamen-
go, Márcio Braga, telefonou
ontiem para o diretor de íu-
bebol da CBD, André RI-
cher, tentando definir de
uma vez por todas a si-
tuação do técnico Cláudio
Coutinho. Como já havia
adiantado o vice dé futebol,
Carlos Níemeyer, o clube
não dispensa o treinador no
Campeonato Carioca.

André Richer niastrou-se
favorável à liberação d e
Coutinho — uma vez que as
datas nao coincidem — e
provavelmente Já no dia 21
ele voltará à Gávea, só re-
tornando à Seleção cm ju-
nho, quando da nova convo-
cação e da paralisação do
Campeonato. De qualquer
forma, a última palavra ca-
bt-rá ao Almirante Heleno
Nunes amanhã, quando
Márcio Braga irá a São Ja-
nuário visitar o time brasi-
letro.

O OUTRO LADO
DE GUILLERMO VILAS

Pelo segundo lugar, o ar-
gentino Guillermo Vilas ga-
nhou a metade do prêmio
do vencedor — o que vem
aumentar o bolo de aproxi-
madamente 1 milhão de dó-
lares (cerca de CrS 13 mi-
lhões). que ganhou nos últi-
mos três anos. Quarto do
mundo. Vilas não é apertas
um excelente tenista, mas
uma figura humana fasci-
nante. Apesar da fortuna
que o esporte já lhe rendeu,
ele se mantém realista c,
muitas vezes, cêtico.

— O mundo do tênis é ar-
tíficial. Todos querem me
conhecer porque venci algu-
mas partidas importantes.
Mas será que vão me procu-
rar com tanta ansiedade
daqui a 20 anos? Preciso de
outras coisas que não o té-
nis. Tempo para dançar,
por exemplo, jogar um pou-
co de futebol ou rugby, ir
ao cinema, ouvir música.
Quero descansar, ler, con-
versar com amigos, pensar,
pensar, pensar.

No meio convencional do
tênis, Vilas chama a
atenção com seus longos ca-
belos presos por fitas colori-
das. pulseiras, colares e
blue-jeans. Ele compõe mú-
sica, toca flauta c bongô,
escreve poesia e tem um 11-
vro de contos que caminha
para a segunda edição na
Argentina.

Algumas pessoas jo-
gam porque é a única coisa
que sabem fazer, e quase
morrem quando perdem
uma partida. Para eles, o
tênis é tudo e se.torna uma
atividade destrutiva porque
não têm amigos. Não é pre-
ciso ser um matador para
ser um bom competidor.
Seu oponente também pode
ser seu amigo. Todos estão
se divertindo. Primeiro, nós
somos esportistas, depois
atletas profissionais.

Vilas admite porém uma
concessão ao tênis: no mi- .
nimo, o esporte faz com oue
se sinta bem:

Por isso só vou conti-
nuar jogando enquanto
achar divertido. O dinheiro
não significa nada. Não
penso cm me' tornar o nú-
mero um. Se ganho, OK. Se
perco, OK também. Só faço
questão de que cada jogada
seja a melhor que eu possoexecutar.

Brasileiros e peruanas Horta
mantêm favoritismo no
Sul-Americano de Vôlei

preferia
Minelü

Lima — Ainda não será
desta vez que a Seleção J>c-
ruana feminina perderá sua
hegemonia no võlel do con-
tinente. Pelo menos esta o
a conclusão a que chegaram
os observadores do Campeo-
nato Sul-Americano que se
realiza no Peru, após as pri-
meiras rodadas. Havia
grande expectativa em tor-
no das brasileiras que, com
uma equipe renovada e um
bom trabalho de prepa-
ração já com vistas as
Olimpíadas, eram aponta-
das como único obstáculo à
sexta conquista do título
pelas peruanas.

Já entre os homens, o
Brasil figura como o favorl-
to, apesar de a Venezuela
se apresentar com uma boa
equipe. Pelo que apresenta-
ram até agora nas duas
partidas já disputadas — 3
a 0 no Paraguai e 3 a 0 na
Argentina — os brasileiros
dificilmente deixaráo de
conquistar seu décimo-pri-
meiro titulo sul-americano
em doze vezes que disputa-
ram o Campeonato. Só dei-
xaram de ganhar uma vez,
por não terem competido.

Hoje. em Trujillos. a Se-
leção masculina do Brasil
faz seu terceiro jogo. en-
f ren tando a Bolívia, que de-
pois da derrota para o Peru
por 3 a 0. se recuperou ven-
cendo o Equador pelo mes-
mo marcador. Mas os brasi-
leiros são os favoritos e não
devem encontrar nenhum
obstáculo à vitória.

A Seleção Feminina tam-
bém Joga hoje em Arequipa
contra as chilenas, u m a
partida que está despertan-
do atenção das peruanas, já
que o Brasil é considerado
seu pior adversário e o Chi-
le fez uma boa partida con-
tra a Argentina, perdendo
por 3 a 2. A rodada prosse-
gue com Argentina x Para-
gual. Venezuela x Equador
e Peru x Bolívia.

No Rio, José Felberg c
Hélio Almeida foram eleitos
ontem presidente e vice, pa-
ra o trlènlo 77/ 79. du Fede-
ração de Vôlei por 7 votos
contra um da chapa oposi-
cionista de Arthur Monte-
negro e Rui Azevedo Ribei-
ro.

Paulistas vêm se entrosar
com cariocas no tvater-pólo

O s jogadores paulistas,
convocados para a Seleção
Broslloua de Water-Pulo,
chegam ao Rio hoje a fim
de iniciar uma fase de en-
trosamento com os cariocas."
O objetivo é o Torneio Qua-
drangulor, marcado para
este mès, entre Hungria,
Romênia, Brasil e México.
Os jogadores já estão trei-
nando há algum tempo em
seus Estados mas só esta se-
mana farão treino de con-
junto.

A CBD ainda não sabe ao
certo a data da chegada
das S e 1 ec õ e s convidadas,
que ocorrerá pelo menos
uma semana antes do início
do Torneio, para melhor
adaptação. A Hungria, ex-
campeã mundial, perdeu o
título para a União Soviéti-
ca no Oompeonato Mundial
de Cali e é atualmente a vi-
ce do mundo, enquanto a
Romênia é a quinta e o Mé-
xico, o nono.

Telefone para
264-6807

e faça uma assinatura do
JORNAL DO BRASIL

APRENDA
INGLÊS

Curso Oxford
255 7272
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Depois de afirmar sexta-
feira que era necessária a
queda de Osvaldo Brandão
para motivar a Seleção
Brasileira, Francisco Horta,
presidente do Fluminense,
elogiou a direção da CBD,
que não hesitou em liberar
o treinador. A única res-
triçào que faz à mudança,
no entanto, refere-se à con-
vocação de Cláudio Couti-
nho. Na opinião do presi-
dente do Fluminense, Ru-
bens Mínclll, do São Paulo,
deveria ser o convocado:

— A decisão do Almirante
Heleno Nunes foi perfeita
e eu a considero a única ca-
paz de salvar o futebol bra-
sileiro. A modificação do
técnico motivou os jogado-
res. Agora, acho que Minei-v, por ser blcampsãó brasi-
leiro pelo Internacional,
deu provas de merecer o
cargo. Coutinho é uma estu-
dioso, mas de pouca expe-
riéncia. Mas vamos torcer
para que ele acabe classifi-
cando a nossa Seleção.

Ao analisar a fórmula de
disputa do Campeonato Ca-
rioca deste ano. discutida
ontem em assembléia na
Federação, Francisco Horta
dis e que a posição do Ban-
gu é difícil: o clube deferde
a tese de disputar os três
turnos mas exige que os
três clubes de fora — Volta
Redonda, Goiiacaz e Ameri-
cano — não possam partici-
liar das fases finais, ficando
ausentes de qualquer de-
cisão. A fórmula definitiva
ficará decidida segunda-fei-
ra próxima.

Vigio se
demite do
América

Após uma prolongada
conversa, que se estendeu
por mais de quatro horas,
o preparador físico do Amé-
rica, Hélio Vigio, não acel-
tou as ponderações do pre-
sidente Wilson Carvalha! e,
alegando problemas parti-
culares, demlUu-se do car-
go.

Na verdad.1, os motivos
que levaram Vigio a afãs-
tar-sé são de ordem interna
do clube. A falta de apare-
lhagem adequada no Anda-
rai Já o vinha aborrecendo
há muito tempo, culmlnan-
do na semana passada,
quando ele passou mal no
campo e não encontrou no
departamento médico se-
quer um aparelho medidor
de pressão. Em contraparti-
da, quem finalmente che-
gou para o América foi o
ponta-esquerda Júlio César.

Campo Neutro
José Inácio H erneck

/t GORA que Brandão sai e entra Paulo
y JL César Lima, cabe uma pequena re-

flexão sobre a propalada tntransi-
gència do técnico com o jogador. Queremnos fazer crer que Brandão era o único obs-taculo à presença de Paulo César c que por-tanto, afastado o técnico, o jogador natural-
mente volta ao seu lugar.

Ê um raciocínio por demais simplista,
mesmo porque atribui à personalidade dêBrandão um radicalismo que ele nunca teve.Pelo contrário, Brandão foi escolhido por serdócil, por se submeter ás manobras dos cor-redores cebeâenses e foi esta excessiva sub-missão que acabou por levá-lo ao abismo.

Afinal, por que teria o senhor Heleno
Nunes escolhiâo Brandão para técnico? Porsuas qualiâaâes, ou por seus defeitos? As
qualidades de Brandão, em nível de clube,
eram históricas: fez, no passado, o Corin-
tians e o Palmeiras. Como históricos, em ní-
vel áe Seleção, eram seus defeitos, com de-
sastrosas passagens na âécaác de 1950.

Mas o que de fato levou a presidênciada CBD a escolhé-lo foi seu temperamento,
sua propensão a acatar e até a procurar or-
áens âe cima. Quanâo o Ministro Nei Braga
publicamente âisse que naàa tinha contra a
presença âe Paulo César, o ônus áa intransi-
gència passou-se ao senhor Heleno Nunes. E
este não encontrou melhor maneira de se
descartar do que permitindo a Coutinho
chamar o jogador. (Nem havia necessidade
de permitir; bastava omitir o veto).

Perante a história. Brandão carregará a
responsabilidade. Mas ela só foi dele na me-
âida em que cumpriu oráens.

HA 

coisa de um mês, eu mesmo íiz pa-
ra a Revista áe Domingo uma en-
trevista em que o senhor Heleno Nu-
nes admitia seu veto a Paulo César.

Como, agora, o jogador Givanildo manifesta
sua perplexidade aos jornais: "Mas como po-
dem ter chamado o Paulo César se eu ouvi
o Almirante dizer que ele não podia mais jo-
gar na Seleção?"

Mas Paulo César está lá e pode até vir
de novo a jogar mal e pode até vir a demons-
trar o mesmo desinteresse da Copa de 1974.
Mas no momento é o melhor jogador para a
posição e, sobretudo, o de futebol mais mo-
derno e compatível com os esquemas de Cou-
Unho.

E é interessante recordar que, ao con-
vocar Paulo César, Coutinho destrói por vez
a única razão técnica apontada pelo senhor
Heleno Nunes para vetá-lo. É que, segundo
Heleno (e Brandão) Paulo César não era"um ponta-esquerda aberto". Coutinho ao
assumir disse claramente que ponta aberto e
fixo no futebol atual é coisa absurda. Paulo
César não apenas poderá como deverá se des-
locar, para oferecer opções de jogadas aos
companheiros.

a entrevista áe Givanildo tem ainda
/f outro ponto interessante. Ela mani-

/l festa sua surpresa por ter sido des-
convocado, enquanto era chamado

seu reserva Toninho Cerczo..
Não ocorreu a Givanildo que Brandão

caiu, entre outras coisas, por considerá-lo
melhor do que Cerezo.

OUTRA 

reflexão rápida. O Ministro da
Educação precisou sair de seus cui-
dados e manifestar sua preocupação
cora o selecionado, pela televisão. Era

o começo da queda de Brandão.
A preocupação é legitima mas, por ou-

tro lado, não me parece justo sacrificar o
tempo do Ministro da Cultura, num pais de-
Ia tào precisado, com afazeres desta nature-
za. Tenho horror à burocracia e à criação de
mais ministérios, mas já que o envoivimen-
to governamental é inevitável, me pareceria
melhor criarem ao menos uma Subsecretária
de Esportes.

r->f EGUNDO alguns (na verâaáe, mui-
V tos)t Cláuàio Coutinho tem o grave

J^J defeito de nunca ter sido jogador de
futebol. Faltar-lhe-ia assim a neces-

sária experiência de primeira máo. Ora, acho
ao contrário que o fato acrescenta um novo
fascínio à sua nomeação.

O mal aqui no Brasil é o de excesso áe
práticos e a escassez áe teóricos. Futebol não
é apenas chutar áe curva ou equilibrar bo-
las no nariz como uma foca amestraáa. Ou
melhor, poáe ser àentro áe campo, mas não
fora. O nivel cultural âos jogadores nunca
foi grande, o que acarretou um igual rebai-
xamento entre os técnicos.

Até por vir de fora e se mostrar disposto
a discutir teorias que os outros ignoram ou
desprezam, Coutinho traz uma importante
colaboração para o nosso futebol.



Coutinho define Seleção após o treino de hoje
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Palhinha
é recorde

O presidente do *orin-
tians, Vicente Mateus, não
pôde festejar como preten-
dia a contratação de Palhl-
nha, ontem, porque a dis-
pensa da Seleção dos Joga.
dores Givanlldo e Wladimir
o contrariou a ponto de su-
pcrar a satisfação pela
compra do atacante do Cru.
zeiro, na maior transação
do futebol brasileiro até
agora — Cr$ 6 milhões.

Quem realmente ficou
alegre foi Palhinha. Depois
de passar unia tarde tensa
nos corredores da fábrica
do presidente Felicio Bran-
dl, do Cruzeiro, enquanto o
assunto era discutido, redu-
ziu as suas pretensões sala-
riais, de Cr$ 45 mil para Cr$
30 mil, e tudo se resolveu.

QUESTÃO DE CURRÍCULO

Palhinha receberá quase
Cr$ 1 milhão relativos aos
15',ó de seu passe mas o di-
alieiro não o tornará mais
estável. Proprietário de
uma fábrica de pré-molda-
dos e de inúmeros Imóveis
em Belo Horizonte, comenta
calmamente que se conside-
ra realizado. A transferên-
cia para o Corintians o en-
tusiasma por outro motivo:

— Trata-se de uma
questão de curriculo. Quero
viver cm um centro dlfe-
rente e mudar meu tipo de
vida. Tudo no Cruzeiro é
bom demais, mas sinto ne-
cessldade de variar. Nem
mesmo me assusta o con-
traste entre a vida calma
de Belo Horizonte c a agi-
tação de São Paulo. São
Paulo tem tudo para se vi-
ver bem, basta a gente con-
seguir um bom apartamen-
to.

O atacante completa 27
anos em junho* e espera en-
cerrar a carreira no novo
clube. Começou a jogar no
Cruzeiro aos 13 anos e, paraa torcida, era o substituto
natural de Tostão, como re-
conhece o próprio Felicio
Brandi:

— Sei que estou reíor-
çando um futuro adversário
na Taça Libertadores da
América e que não encon-
trarei qualquer outro ata-
cante bom para comprar.
Além disso, o Cruzeiro atua-
rá desfalcado contra o Atlé-
tico, na decisão do Campeo-
nato Mineiro de 77. Mas fui
obrigado a vender Palhl-
nha, tamanho era o seu in-
teresse em se transferir e
devido à quantia lrrecusá-
vel que o Corintians sedispõe a pagar.
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Brandão insiste em
processar Paulo César

São Paulo — Osvaldo
Brandão cobrou da CBD,
ontem, por telefone, a pro-
messa de processar Paulo
César por Injúria. Na con-
versa com o diretor de futo-
boi, André Rlcher, Brandão
esclareceu que, se não hou-
ver uma decisão Imediata
da CBD, ele próprio tomará
a iniciativa do processo na
justiça.

— Podem pensar que ps-
quecl o assunto, mas a ver-
dade é que a CBD assumiu
o compromisso de encami-
nliar o processo. Como não
sou mais o treinador da Se-
leção, telefonei para saber
como estava o caso e Rlcher
prometeu-me uma solução
para esta semana. Continuo
disposto a ir à justiça, por-
que Paulo César não fez
acusações exclusivamente
ao técnico da Seleção, mas
também ao homem.

ACUSAÇÕES

Cruzeiro
testa os
mexicanos

Moníerrey — A equipe do
Cruzeiro de Belo Horizonte
é considerada pela crônica
local o teste mais difícil da
Seleção Mexicana, que en-
cerra no jogo de hoje, nesta
Cidade, os preparativos pa-ra disputar as eliminatórias
da Copa do Mundo contra
Canadá, Haiti. El Salvador,
Suriname e Guatemala.

O técnico mexicano, José
Antônio Roca, é da mesma
opinião. Para ele, o Cruzeiro
já demonstrou sua força ao
empatar de 2 a 2 com o
Unlversidad logo ao chegar
ao México.

— Agora, já aclimatada,
ft equipe do Cruzeiro será
um adversário mais difícil
ainda, um verdadeiro teste
para nós. E' um time ga-nhador e de alto nivel téc-
nico.

O jogo de hoje é o quarto
amistoso internacional da
Seleção Mexicana. Nas par-tidas anteriores registrou
uma vitória, uma derrota e
um empate. Em seguida ao
jogo. o Cruzeiro segue paraos Estados Unidos, onde játem dois compromissos
marcados.

A época em que Brandão
divulgou a lista de convoca-
dos para os primeiros Jogosda fase eliminatória da Co-
pa, Paulo César, inconíor-
mado por ter sido preterido,teria se referido a Brandão
como mau caráter, bêbado
e irresponsável. Para quemesperava a reação Imediata
e violenta do atingido, ocomportamento deBrandão, limitado ao silên-
cio quase absoluto, foi uma
grande surpresa.

Entreguei o caso à
CBD, nada tenho a declarar
sobre o procedimento do jo-
gador Paulo César — foi o
comentár:o de Brandão.

Afastado da Seleção e da
CBD por decisão própria,
Osvaldo Brandão — mais
uma vez para surpresa de
muitos — voltou ontem ao
assunto, Interessado cm sa-
ber se a CBD já havia en-
caminhado o processo.

O que me interessa é
chamar Paulo César à res-
ponsabllidade. Sou um ho-
mem sério, de passado lim-
po e quem acusa precisa
provar — alegou.

Embora não se queixe e
nem comente o assunto, Os-
valdo Brandão é a imagem
do homem decepcionado,
agora que Paulo César está
de volta à Seleção. Sua
reação, quando o provocam
sobre esse tema, é o sorriso
ainda mais amarelo que o
habitual e a resposta numa
frase, quase em muxoxo:'*É, eu soube".

A insistência com que foi
procurado, durante todo o
dia de ontem, forçou Osval-
do Brandão a finalmente
descer à sala de visitas e
atender aos repórteres.
Preocupado em se mostrar
mais bem disposto e algu-
mas vezes até sorridente, só
se revelou mais enérgico ao
comentar um trecho da en-
trevlsta de seu substituto,
aquele em que Coutinho, na
véspera, reíerla-se aos pro-
blemas que Brandão estaria
vivendo em sua própria fa-
mi li a.

— Ele que cuide da Se-
leção e não se meta com a
minha família. Se eu real-
mente tivesse problemas
em casa, não teria traba-
lhado até onde trabalhei.
Minha vida particular não
Interessa a ninguém, a não
ser a meus parentes. A obri-
gação de Coutinho é dirigir
a Seleção.

A negativa de que sua de-
missão se devesse a proble-
mas na família abriu, de
Imediato, a oportunidade
para que vários repórteres
perguntassem por que,
então, Brandão teria deixa-
do o comando da Seleção
justamente agora.

— Não vou dizer nada so-
bre isso. ainda não é o mo-
mento oportuno — respon-
deu secamente.

O contrato de Brandão
como treinador permanente
da Seleção Brasileira esti-
pula multa rescisória no va-
lor de Cr$ 50 mil. Até ontem,
pelo menos, ele não sabia
explicar se, como demissio-
nário, seria obrigado a pa-
gar essa importância à
CBD.

Falcão acha que
fica bom logo

Porto Alegre — Ainda
com febre, Falcão passou o
dia de ontem na cama, se-
guindo rigorosamente o tra-
lamento recomendado pelomédico Assis Brasil, do In-
ternacional. Tem «speran-
ças de ílcar bom da «mig-
dalite e se apresentar
amanhã ao técnico Cláudio
Coutinho na concentração
de São Januário.

Coutinho c um desconhe-
cido para Falcão, que espe-
ra receber o mesmo • apoio
do tempo de Brandão:

— Não tive oportunidade
de acompanhar o trabalho
de Coutinho e nada posso
dizer sobre ele. Mas se foi
convocado pela CBD c por-
que tem capacidade. Espero
que acerte na Seleção.

Falcão s e surpreendeu
com a dispensa de Beto
Fuscão, para ele um do»
melhores da defesa, mas
evitou f a i e r comentários,
dizendo apenas que o oom-
panheiro deverá ter outra
oportunidade.

Duque se revolta
com as dispensas
São Paulo — O técnico

Duque, do Corintians, rece-
beu com revolta os cortes
de Givanildo e Vladimir da
Seleção Brasileira e criticou
a CBD por ter escolhido
Cláudio Coutinho para
substituir Osvaldo Brandão.
Em sua opinião, o homem
certo seria Rubens Mineili:

— Ê bicampeão brasileiro
pelo Internacional, e não
Coutinho, que, a meu ver,
entrou pela janela, sem a
bagagem necessária para o
Importante cargo. Quanto a
Givanildo e Vladimir, o má-
jdmò que poderia acontecer
era ficarem na reserva.

Tudo se modifica, ate
o ânimo dos jogadores

Duque disse que vai esca-
lar os dois jogadores na par-
tida contra o Juventus,
amanhã à noite, pelo Cam-
peonato Paulista:

— A torcida e os dois jo-
gadorCs estão decepciona-
dos com o comportamento
da Comissão Técnica, mas
o Corintians ganha com a
volta de Givanildo e Vladi-
mir.

O entusiasmo dos jogado-res e a utilização de peçascm forma de cone, das usa-
das pelo DNER no baliza-
mento de estradas, marca-
ram o primeiro dia de trei-
nas da Seleção Brasileira
sob a direção de Cláudio
Coutinho. A vibração dos
jogadores se deve ao fato
de antes, no Embu ou na
Colômbia, nunca terem rea-
Uzado exercícios sequer pa-recldos com os que fizeram
ontem, em São Januário,
por mais de uma hora.

Ao Justificar a colocação
dos cones, Coutinho expll-
cou que eles ludlcariam o
caminho do gol aos atacan-
tes e a estes caberia assim!-
lu-lo de modo a que se tor-
nasse um hábito, uma ma-
neira de se deslocar com
naturalidade em direção ao
gol adversário. Paulo César,
dispensado por se queixar
de dores musculares, per-maneceu dentro de campo
para também apreender os
movimentos.

OS EXERCÍCIOS

A primeira Jogada ensaia-
da por Coutinho baseia-se
em lançamentos do lateral
ou do ponta para a área ad-
versaria, em direção a dois
atacantes. Na primeira
opção, o atacante tem quefinalizar; na segunda, íaz
o corta-luz para seu compa-
nhelro aproveitar o lance e
chutar em gol. Nessa fase
do treinamento aa Jogadas
partiram quase sempre da
direita, em lançamentos íei-
tos i»r Marinho.

O objetivo desse exercido,
conforme explicação de
Coutinho, é a coordenação
entre os atacantes. Com o
tempo, a dupla atinge o
máximo de entendimento
até chegar à coordenação
perfeita de movimentos.

Outro tipo de treinamen-
to, ainda para os atacantes,
colocou-os mais uma vez em
duplas, na área adversária,
em busca de soluções para
chegar mais rapidamente
ao gol. E' o exercício que,•na opinião de C o u t i n h o,
desperta a criatividade do
atacante.

— So o Jogador que tem
a bola, dentro da área ad-
versaria, pode decidir a Jo-
gada a ser feita. Se o passe,o drible ou chute a gol —
sentenciou o técnico.

Na terceira etapa do trei-
namento Cláudio Coutinho
cuidou da defesa, mais pre-
cisamente o os zagueiros.
Foi a vez de Coutinho mos-
trar come f.s zagueiros de-
vem fazer para sair da de-
fesa em velocidade e em
poucos movimentos.

OS DESTAQUES

Já passava de seis da tar-
de quando Cláudio Couti-
nho passou a comandar os
chutes a goi O treino havlt
comrçado pouco depois uns
loh mas nem os Jogadores
reclamavam nem os curto-
sos — em grande número
na arquibancada e em volta
do canino — ameaçavam
debandar. Para os torcedo-
res, essa última etapa foi a
mais animada, com chmes
algumas vezes violentos e
quase sempre exatos na
pontaria, com uni punhado
de defesas bonitas dos três
goleiros.

Ao final, destacou-se o ve-
terano Manga pelas defesas
mais difíceis e o melhor in-
dica de rendimento na bali-
za. Dos que chutaram,
quem se movimentou me-
lhor e teve maior aproveita-
mento foi Zico. O que não
chegou a ser surpresa paraCláudio Coutinho. segundo
explicou:

Zico está acostumado
a fazer esse tipo de treinu-
mento no Flamengo. E' na-
tural que se destaque e rea-
lize todos os exercícios co-
mo se fosse recreação.

Ao final, enquanto os Jo-
gadores voltavam para o
vestiário, Cláudio Coutinho
definiu em poucas palavras
c treinamento que acabara
de orientar:

Foram exercícios leves,
quase individualizados, queos jogadores precisam
transformar em hábito e
depois desenvolver nos trei-
nos em conjunto.

Após o treino de hoje àtarde, em São Januário, otécnico Cl áudio Coutinho
vai anunciar n escalação daSeleção Brasileira para o
Jogo de quinta-feira contra
o Combinado Vasco-Botafo-
go. Em principio deverá seresta: Leão, Zé Maria, Ama-
ral, Carlos Alberto Torres eMarinho; Carlos Alberto
Pintlnho ou Caçapava, Zicoc Rlvelino; Gil, Roberto cPaulo César.

No entanto, para a parti-da pelas eliminatórias con-tra a Colômbia, dia 9, LuisPereira entrará no lugar deAmaral e possívelmenteFalcão será escalado na po-sição de Carlos Alberto Pin-
tinho. Até ontem à noite
Falcão ainda não se havia
apresentado em São Ja-nuário. Continuava emPorto Alegre, com amigdali-
te e dificilmente terá con-dições de participar d oamistoso contra o Combina-
do.

SELEÇÃO Ê MELHOR

Apesar de estar otimista,
a verdade é que Coutinho
demonstra muita preocu-
pação em armar a equipe.— Tomos excelentes joga-
dores na Seleção e conside-
ro bem mais fácil executar
um plano tático numa Se-
leção do que mesmo num
clube. Numa Seleção o joga-
dor erra uma ou duas vezos
um tipo de jogada, pois
normalmente tem que ter
boa técnica para ser convo-
cado. No clube, às vezes so-
mos obrigados a experimen-
tar um tipo de jogada e ela
ás vezes custa a dar certo
porque o jogador falha ao
executar o toque na bola.
Aqui, Rlvelino, Zico, MarI-
nho e outros jogam a bola
onde querem e com a maior
facilidade.

— Por isso — continuou
Coutinho — quero fazer
muito treino tático com o
time porque precisamos ser
muito agressivos o para isso
não basta apenas a técnica
Individual de cada um e
sim a força de um con-
to bem armado. Vamos
treinar lançamentos em ve-
locidade. Vamos treinar
toques rápidos no meio-
de-campo e na área do ad-
versa rio. Vamos trei-
nar muito, e depois procu-
rar executar o mesmo tra-
balho nos dias de conjunto
ou mesmo nos amistosos.

ber as verdadeiras con-dições físicas de Faicão, queestá com amigdalite. Em
principio. Falcão seria o ti-
tular, mas devido ao seu es-
tado de caúde pode acabar
saindo definitivamente da
equipe, substituído por Car-
los Alberto Pintlnho, desde
que nos próximos testes o
jogador do Fluminense se
entrose com Zico e Rlvelino.
Marin lio está escalado na
lateral esquerda, mas caso
Zé Maria nào acerte as Jo-
gados de contra-ataque du-
rante o amistoso de qum-ta-feíra poderá ser subsU-
tuido por Marinho, que dei-
xará seu lugar na esquerda
para Marco Antônio.

No entanto, Zé Mariu vaicomeçar como titular e seestiver bem será mantido
por Coutinho contra a Co-lombia. Coutinho quer oslaterais avançando com jo-gadas que serão determina-
das para eles.

— E' claro que quandoum homem da defesa seadiantar, terá uma funçãocerta para executar. A vau-tagem de um defensor ata-car está justamente no iam
de Isso acontecer de surpre-sa. Se o lateral ou o zaguei-ro de área sai a todo lha-tante para o ataque Issoacaba deixando de ser sur-
presa e perde muito de suaeficiência, o importante éo time esiar com suas joga-das organizadas, mas exc-eutá-las no momento exato« não querer fazer tudo deuma so vez — concluiu otécnico.

CORREÇÃO
COM FILMES

HORA DE ATACAR

Coutinho acredita que a
melhor maneira de o Brasil
se classificar será Jogando
exclusivamente para 0 ata-
que.

— Não podemos ficar es-
perando o adversário em
nosso campo. Vamos come-
çar a disputar a bola lá no
campo deles e dali mesmo
iniciar os ataques. O futebol
brasileiro é da escola de fa-
zer gols e não de evitá-los.
Contra a Colômbia será
nosso primeiro teste e de-
pois vamos fazer o mesmo
com o Paraguai, em As-
sunção. No amistoso com o
Combinado Vasco —
Botafogo, o time ainda es-
tara meio desordenado nes-
se tipo de jogo, mas com os
treinos táticos seguidos te-
nho certeza de que nos jo-
gos restantes das ellminató-
rias a equipe estará cem por
cento — disse o técnico.

O maior problema de
Coutinho no momento é sa-

A fim de mostrar aos Jo-
gadores os erros do jogo
com a Colômbia, em Bogo-
tá, Cláudio Coutinho J á
conseguiu o video-tape da
TV-Globo, e vai exibi Io sex-
ta-feira.

No dia seguinte, o técnico
pretende fazer outra 5eçâo
de slides mostrando os trei-
nos da Seleção Brasileira
para as Cepas de 1970 e 74.
Coutinho acha que os joga-
dores orientados com filmes
e slides conseguem entew-
der com mais facilidade to-
do o seu plano de trabalho
para as eliminatórias.

O zagueiro Carlos Alberto
só se apresentou ontem
mas foi liberado para resol-
ver alguns problemas pes-
6oaís, retornando à noite. A
delegação deve viajar para
o Paraguai na véspera da
partida, dia 12. No entanto,
os dirigentes da CBD ainda
tentarão conseguir um
avião especial da FAB, para,
viajar no mesmo dia, .pela
manhã, e regressando logo
após a partida.

Os Jogadores Givanildo t
Wiadimir, que haviam se
apresentado domingo à noi-
te, voltaram ontem cedo
para São Paulo. O zagueiro
Beto Fuscão, mesmo fora
da lista dos 22, fica na dele-
gação, participando dos
treinamentos. Como Luis
Pereira aúida não chegou
da Espanha, continuará em
seu lugar.

Coutinho disse que talvez
ele seja ate inscrito para a
partida com o Paraguai, em
Assunção, tudo dependendo
dos próximos treinas. O téc-
nico desejava realizar um
treino de conjunto contra
a Seleção de amadores, sá-
bado, mas acha difícil por-
que eja fará um amistoso
em Joinvile. Hoje haverá
treino tático pela manhã e
à tarde, sempre em São Ja-
nuário.
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O humor de Manga começa aos 40

Muito confiante em si mesmo, Manga observa otreinodeJairo

Bem-disposto, um sorriso des
contraído contrastando com a per-
sonalidade séria que pretende assu-
mir aos 40 anos, Manga deixou on-
tem, pela primeira vez na vida. de
se irritar quando alguém lhe per-
gunta a idade. Ao contrário, esque-
ecu as palavras ásperas com que
costuma responder à pergunta e
riu muito:

— Estou com 39.
líão fez nenhuma questão de

acrescentar que completa 40 no
próximo dia 26 de abril. Procuran-
do demonstrar jovialidade, abraçou
a todos que o cercaram desde o
Aeroporto Salgado Filho, em Por-
to Alegre, até São Januário, onde se
apresentou à Seleção Brasileira,
justiticando sua convocação com o
sotaque portunhol que ''carrega
desde os tempos do Nacional de
Montevidéu:

— Fui o menos vazado do Cam-
peonato Nacional, desde que vol-

tel ao Brasil, não jui? Eis por que
estou convocado.

Nove anos depois de uma Copa
Roca na Argentina — quando ves-
liu pela última vez a camisa da
Seleção Brasileira, ainda marcado
pelo fracasso na Inglaterra, em 66
— Manga está convencido agora de
que /oi restabelecida a justiça. Com
a mesma confiança que demons-
trou ao chegar em 74 ao Interna-
cional — quando afirmou ser uma
das maiores contratações do clube
em todos os tempos — declarou
que pode entrar no time de Couti-
nho a qualquer hora.

— Minha convocação só acon-
teceu porque mudou o técnico. Sa-
bia que não teria a menor oportu-
nidade com Osvaldo Brandão. O
problema é que há tanta confusão,
na Seleção Brasileira que a gente
chega até a desacreditar nela. Mas
nunca perdi a esperança de voltar
à Seleção, nem mesmo depois da

Copa da Inglaterra. Sei que tenho
capacidade.

Manguita — como é chamado
pelos amigos — se diz em perfeita
forma física e técnica, graças ao
treinamento intensivo a que se
submete tio Internacional. Apesar
da idade, é o primeiro _ chegar ao
treino, o último a sair. Mesmo nos
dias de folga, aparece no clube
nem que seja para fazer, sozinho,
um simples exercício físico. A Copa
de 66 é uma lembrança apagada
em sua memória:

— Boje tenho S0% a mais de
futebol do que tinha naquela épo-
ca. No Uruguai, aprendi a sair do
gol.

Por isso acredita que poderá
ser o titular da Seleção, mesmo re-
conhecendo em Leão um grande
goleiro. Está otimista como no dia
em que chegou a Porto Alegre pro-
clamando:

— Yo soy un fenômeno.
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Aluirei Amalrik

0 1984 DA
URSS PODE SER
ADIADO,
MAS É INEVITÁVEL
Emmanuel Todd

tfxpreM

Enquanto Soljenitzyn se empenha sobretudo em revolver o pas-•sado do sistema soviético, Andrei Amalrik se destaca entre os
dissidentes do seu país por exercitar a futurologia. Da análise
das contradições internas da sociedade criada por Lênine, ele
chegou, há alguns anos, à conclusão de que o regime não sobre-
viveria a 1984, por coincidência o prazo estabelecido por George
Orwell para o domínio do Ocidente por uma ditadura do tipo
stalinista. Depois de ter escrito o seu livro profético, Amalrik
enfrentou anos de prisão e acabou por exilar-se no Ocidente,
onde se entrega hoje a uma campanha no sentido de que os
países capitalistas exijam da URSS o cumprimento dos açor-
dos de Helsínqui, especialmente no item referente aos direitos
humanos. Seus esforços às vezes esbarram diante das conve-
niências diplomáticas, como aconteceu recentemente em Paris,
quando acabou preso pela polícia francesa ao tentar uma en-
trevista com o Presidente no Eliseu. Em compensação, ele mar-
cou um tento ao tornar-se o primeiro dissidente soviético a
ser recebido por um líder comunista ocidental, Georges Mar-
chais, secretário-geral do PCF. Amalrik já não crê hoje que
1984 seja o marco da derrocada do regime soviético, mas de
qualquer forma acredita que o sistema está em um irreversível
processo de decomposição. Mais dia menos dia, ele será obri-
gado a ceder aos anseios democráticos dos povos que compõem
a União Soviética. Ou então a marchar cegamente para o desas-
tre total. É isto o que ele diz ao jornalista Emmanuel Todd.
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A prisão de Andrei Amalrik diante do Eliseu rendeu juros à propagandada causa dos dissidentes soviéticos no exterior
Todd ~ Andrei Amalrik,

você acaba de discutir com Ge-
orges Marchais. Ele comprecn-
de os problemas internos da
União Soviética?

Amalrik — Não tenho cer-
teza. Em geral, os comunistas
estrangeiros só têm contato
com uma fração ínfima da so-ciedade soviética, o que lhes dáuma visão muito particular.Todd — Por que o Presidcn-
te Giscard d'Estaing não o re-cebeu?

Amalrik — Só porque tevemedo de irritar o Sr Brejnev
cuja vinda a Paris parece imi-nente.

Todd — Os ocidentais têmuma idéia correta do poderiosoviético?
Amalrik — Quando o atualregime surgiu, achou-se que du-raria uma semana, no má_\imo

um mês. Durante a guerra, aURSS fez frente à Alemanha.
Depois disso, pensa-se que seuregime é indestrutível. E' umerro. Há sinais evidentes de de-cadência na sociedade.

Todd — Os dirigentes oci-dentais têm consciência' disto?
Amalrik — Não creio. Têmuma visão superficial do fenô-meno soviético.
Todd — Kissinger conhe-cia mal a URSS. Brzczinski,

conselheiro do Presidente Car-
ter, é um especialista no assim-to. Não seria esta uma dasrazões do endurecimento ame-ricano?

Amalrik — Talvez. Mas
Brzezinski, como homem poli-tico e não como cientista,
aproximará da opinião ameri-
cana. A política ocidental se-
gue uma linha média. Nenhu-
ma personalidade é bastante
forte para demonstrar seu não
conformismo.

Todd — Você escreveu, háalguns anos, um ensaio, Sobre-
viverá a URSS a 1984? Em1977, a URSS lhe parece maisfrágil?

Amalrik — A tendência
para a derrocada é evidente. O
problema é o fator tempo. Pen-sei que um conflito exterior pu-desse acelerar o processo. Su-
perestimd a capacidade daChina de modernizar seu Exér-cito. Subestimei a flexibilidade
dos dirigentes soviéticos e a re-ação ocidental ante essa flexi-bilidade. O regime continua seu.avanço, mas está doente.

Todd — Você fala de de-cadência. Aqui o que se antin-cia sempre é a decadência doOcidente...
Amalrik — Uma não excluia outra.
Todd — Quais são os sinaisde decadência na URSS?
Amalrik — A ideologia per-deu seu poder. Antes era umaforça viva; transformou-se emritual morto. Foi substituída

por uma ideologia nacionalista
que pode culminar com o des-membramento da União A eco-nomia se fossiliza: ossificação

de gestão, apatia dos trabalha-dores. Outro fator é o enve-lhecimento dos dirigentes.
Todd — Pode-se saber o

que pensa disso o povo russo?
Amalrik — Basta ir puma dessas cantinas situada*,

nas usinas soviéticas. Lá, vê-se
a apatia operária. Não se ouvenada de positivo sobre o regime.

Todd — Coisas negativas?
Amalrik — Sim. Mas aatitude do mesmo operário se-rá diferente em uma reuniãosindical.
Todd — Então, eles com-

preenderam?
Amalrik — Os operários

soviéticos foram os primeiros acompreender a essência do sis-tema. Mas não têm a eloquên-
cia dos intelectuais. Cada umtem uma mulher e filhos: tem
que alimentá-los e calar-se.

Todd — Motim cm um na-vio de guerra, deserção de doisaviões, atentados em Moscou,na Geórgia, revoltas nas pro-
yíncias ,por causa de alimentos:
será uma aceleração do proces-so de desagregação?

Amalrik — Sintomas.
Todd — Não é decisivo?
Amalrik — Não. O sistemaé imenso. Vai durar. Em com-

pensação, seu desmoronamen-
to ainda vai ser mais terrível.A situação atual lembra a queprecedeu à morte de Stalin.O mesmo conservadorismo. Omesmo apertar de cintos.

Todd — Mas os russos não
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AnuilriJc (E) e George Marchais (D), secretário-geral do PC francêsdebatêramos direitos do homem pela TV francesa 
/ra"Ct4,

são mais os mesmos. Sabem ler,controlam a natalidade...
Amalrik — Os dirigentesestão às vésperas da morte, co-mo Stalin em 1953. Naqueletempo, lutava-se contra o "cos-

mopolitismo", agora luta-secontra o "sionismo". Havia a"conspiração dos médicos",
agora há os atentados de Mos-
cou. São os sinais de uma luta
invisível entre moderados e ex-
tremistas. Quando da morte de
Stalin, os moderados ganha-ram. Existem diferenças. A
URSS está menos isolada. Par-
te de sua opinião pública, fra-
ca mas ativa, faz-se ouvir. Sua
estrutura social e nacional mo-
dificou-se. A queda da natali-
dade na Rússia reflete a apatia
social. A natalidade dos povosasiáticos da União aumenta.

Todd — Eu tinha conside-
rado essa queda da natalidade
como um progresso. O controle
de natalidade é praticado por
pessoas que querem ser donas
de seu destino. Na França,
acompanhou a Revolução; na
Grã-Bretanha, a ascensão do
Partido Trabalhista. Você pa-rece considerá-la como uma de-
cadência. Os russos talvez este-
jam nrais conscientes do queantes...

Amalrik — São mais inte-
ligentes. Em todo caso, a que-da de natalidade anuncia mu-
danças. Apatia, também. Um
período de latência separa os
dois tipos de atividade.

Todd — Depois desse mo-
tim e dessa? deserções o Exér-
cito Vermelho ficou mais sóli-
do?

Amalrik — Ficou. Mas há
fermentação entre os oficiais.
A burocracia teme as tendên-
Cias bonapartistas. Em caso de
impasse, não excluo a possibili-dade de um golpe militar.

Todd — Consideremos a
sublevação de y^rUis_paiscs-sa-—^c^rtesT^Dncõmportamento do
Exército Vermelho seria o mes-
mo de 1965 ou 1968?

Amalrik — Acredito quesim. Isso depende da atitude
dos Exércitos polonês, alemão,
tcheco. Se o Kremlin esperar
com certeza uma resistência,
não atacará.

Todd — Como são os con-
tatos entre dissidentes dos pai-ses satélites e os dissidentes so-
viéticos?

Amalrik — Fracos. Esses
países estão isolados uns dos
outros.

Todd — Os acordos de Hei-
sinqui tornaram-se um pontode reunião para todos os contes-

tatários da esfera soviética. Vo-
cê acredita sinceramente queo sistema sobreviverá à sua
aplicação? A liberdade de cir-
culação, em uma sociedade quefaliu no plano econômico e so-
ciai ocasionaria um desmorona-
mento completo...

Amalrik — Se as disposi-
ções forem aplicadas, o regime
se modificará.

Todd — Ele não desmoro-
nará?

Ahialrik — Haverá dificul-
dades de ordem pessoal. Os di-rigentes incompetentes deve-
rão afastar-se. Algumas socie-dades autoritárias evoluem, aEspanha...

Todd — A Espanha c mui-to mais rica. Os dirigentes so-viéticos estão paralisados pelaideologia ou pelo medo de de-sencadear, pelas reformas, um
processo irreversível?

Amalrik — Eles não estão
paralisados pela ideologia, masnão se querem retirar do cena-rio político.

Todd — Pode dizer-se omesmo dos dirigentes espa-nhóis.
Amalrik — O poder sovié-tico é infinitamente mais tota-litário, mas é capaz de trans-formações. Ele pode escolherentre a democratização e o des-moronamento.
Todd — A URSS é uma so-ciedade desenvolvida?
Amalrik — Em alguns se-tores, como o militar.
Todd — A URSS tem umaespécie de complexo de infe-rioridade tecnológico em rela-

ção ao Ocidente. Esse complexo
não se estende ao setor militar?
Sua tecnologia militar já está,talvez, ultrapassada...

Amalrik — Sem ser espe-cialista, posso dizer que a quan-tidade substituirá a qualidade.
_ Tottò: T-^Qual a situação
aumentar da URSS?

Amalrik — Piorou. Pessoas
percorrem até 200 km para fa-zer compras em Moscou.

Todd — As dificuldades deabastecimento desencadeiam
revoltas dispersas no campo.Poder reverse a sua generaliza-
ção?

Amalrik — Seriam neces-sárias várias colheitas ruins se-
guidas, e que os Estados Unidos
se recusassem a vender trigo,
que serve em parte ao gado, àformação de estoques estraté-
gicos e aos países como Cuba.
Um médico, para curar, preci-sa às vezes provocar uma crise.
A sociedade soviética precisa de
uma crise. Se a URSS não ti-

ver trigo, a crise ocorrerá. Mas
o Ocidente poderá até evitar
uma crise. Porque o Ocidente
tem medo de uma crise assim.

Todd — Não podemos te-
mer uma crise de histeria —
uma aventura militar — por
parte dos dirigentes encantoa-
dos entre uma contestação in-
terna e pressões ocidentais?

Amalrik — E' possível. Mas
a ajuda ocidental não evitará
forçosamente a guerra.Todd — Na frente ociden-
tal?

Amalrik — Não necessá-
riamente. E' mais provável do
lado da China.

Todd — No entanto, a pro-
paganda interna passou do pe-rigo amarelo para o perigo ale-
mão e sionista e insiste sempre
no sionista.

Amalrik — O poder sovié-
tico não acredita no poder ale-
mão. Ele explora os sentimen-
tos antigermanicos que datam
da guerra. O anti-semitismo é
um sintoma que sempre prece-de as crises na Rússia. No tza-
rismo, no stalinismo, hoje.

Todd — Levando-se em
consideração a agitação crês-
cente nas democracias popula-res, o Governo soviético poderiaarriscar-se a uma guerra com a
China? Os países satélites se
desligariam...

Amalrik — Os dirigentes
estão entre dois fogos: a União
Soviética que os mantém onde
estão e seus próprios povos,
que os atemorizam.

Todd — A Hungria, porexmplo, é. em relação à URSS,
curiosamente próspera. Seus
dirigentes, economicamente le-
gítimos, graças a uma políticaeconômica original, poderiamassumir o risco de um des-
prendimento.

Amalrik — Seu sucesso eco-
nômico não está ligado ao co-
munismo. Depois de 1956 eles
tiveram que levar em conside-
ração os interesses do povo hún-
garo. Daí a reforma.

Todd — Por que os diri-
gentes sociéticos não fazem re-
formas econômicas análogas?

Amalrik — São uns idiotas.
Todd — O tempo trabalha

para vocês...
Amalrik — Sim, mas infe-

lizmente o processo de deca-
dência está mais avançado do
que o da democratização. Tudo
ruirá.

Todd — A URSS sobrevi-
verá em 1984?

Amalrik — Sim. Mas quan-to tempo?
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rt Cartas
Carnaval perdulário (I)

"Quero externar meu apoio às
considerações em torno de Fanta-
sias e Vaidadcs, tema do editorial
de 19 de fevereiro. Como contri-
buinte, quero protestar contra a
vinda de celebridades Internado-
nais para o carnaval às custas dos
oofres do Munlciplo. Nosso suado
Imposto seria melhor aplicado em
salários para professores, merenda
escolar, desenvolvimento comuni-
tário e segurança para os habitan-

; tes desta pobre cidade de São Se-
bastião do Rio de Janeiro. Jorge
Oliveira de Macedo, Rio de Janei-
ro (RJ)."

Carnaval perdulário (II)
"Não é possível que ante a pre-

sente situação de penúria econôml-
ca que atravessa a nação e quando
o Prefeito Tamoyo aflige o carioca
com taxas de lixo e aumento de
impostos, que se gastem rios de di-
nheiro na vinda de celebridades
em declínio para o carnaval. Ary
de Souza, Rio de Janeiro (RJ)."

Adeus, carnaval
Els-me aqui, bestando diante
da televisão, em plena segunda-
feira de carnaval. Há uns 15 anos
atrás estaria dormindo, cansada de
um dia lindo, brincando de sujo.

: Naquele tempo, o nosso carnaval
: era desprestigiado das atrizes sl-

liconizadas e cavalheiros que falam
mas não dizem. Ainda bem que a
praia não está subvencionada, nem
prestigiada e hoje, apesar dos es-
plgões que ameaçam São Conrado,
estava uma delicia. Percorri todos
os canais da TV — desde o Jornal
Nacional, passando pela novela
Duas Vidas, até ao 2, que hoje não
está educativo. Acabei desligando e
fui lavar louça. Ouviu, Sr Ibope? E:
isso que faz o telespectador, quenão é palhaço e não fica vendo o
que não quer. Mais tarde, insisti no
carnaval, mas desisti. Cadê o car-
naval, a alegria? Não votamos, mal
moramos e mal comemos. Não lemos
e mal estudamos. Nossos melhores
artistas em todas as áreas ou estão
censurados ou mortos. Nossos me-
lhores professores sumiram do ma-
pa e nossos juizes têm medo de
julgar. O carnaval acabou, porque
o carioca acabou. Os habitantes
deste (com perdão da má palavra)
Município do Rio de Janeiro estão
mais preocupados em sobreviver.
Aliás, o que será que sentem esses
sambeiros quando voltam aos seus
barracos em meio ao lixo, ao fedor,
ratos, sem água, cheios de vermes
e outras endemias menos votadas?
Tanta lnconsciência é trágico. Se-
rá que eles não percebem que, nes-
ta geléia geral, são os feitores da
própria desgraça e ridículo? Ama-
nhã vou ver a Quilombos. Por fa-
vor, não subvencionem, não pres-tigtem, esqueçam a Quilombos,
doutores, donos de nosso destino.
Desculpem. Eu precisava desaba-
far e, escrever cartas, é tudo o queresta. Clara Alves — Kio dc Ja-
neiro (RJ)."

Mozart
"Em carta (Caderno B, 14/21 o

leitor Hugo Gomez corrige, acer-
tadamente, o JB. por grafar com
somente um n o Giovannl o titulo
da ópera Don Giovanni, de Mozart.
Curioso é que ele próprio, na linha
seguinte, comete erro inverso, do-
brando indevidamente o r da pa-lavra mariage, ao citar Le Mariage
de Figaro, de Beaumarchais.

Quanto à informação do leitor
de que "no dia seguinte (ao enter-
rol, serenada a tempestade, Cons-
tanze, a mulher de Mozart, quisvisitar o túmulo e não conseguiu
localizá-lo", encontro nos alfarrá-
bios o seguinte: "Por incrível que
possa parecer, somente em 1810 (19
anos após o falecimento), em com-
panhia do segundo marido, Jorge
van Nlssen, e por Idéia deste, aliás.
Consta nze procurou saber onde se
localizava a sepultura de Mozart".
E mais: "Embora tenha ficado aca-
mada no dia do enterro e no dia
seguinte, nada justifica que dois
ou três dias depois, ou mesmo uma
semana, não tivesse procurado as
informações necessárias".

Por falta de elementos para
aprofundar a pesquisa, não tomo
partido. Mas as versões são confll-
tantes. Qual será a mais fiel à rea-
lidade? Carlos Kosinski — Rio de
Janeiro (RJ)."

Mediunidade e Marte
"No ano de 1955, saiu no Rio

o livro A Vida no Planeta Marte e
. os Discos Voadores (Editora da Boa

. Vontade), obra tida como psico-
grafada pelo espirito de Ramatis
a Hercilio Mães, de Curitiba. Afir-
mava que o planeta Marte era ha-
bitado por humanidade mais evo-
luida do que a terrestre, adianta-
da sobre esta "moralmente um mi-
lênio, e mais ou menos cinco sé-- eulos no campo cientifico". Descia
a detalhes de raças, vestuários,
maneira de caminhar, casamento,
relações sexuais "sob a forma de
dois campos opostos que, ha hora
relacionai, se transmutam energias
vindas do Alto" e fazem "o seu
misterioso encontro na zona do
pléxus abdominal". Descrevia a fa-
milia, o idioma, tradições, cultura,
religião, medicina ("os médicos
dispensam terapêutica das contem-
porizações", pois são "radlesteslstas
congênitos" e aplicam a "magneto-
anestesia há mais de quatro sé-
culos"). Afirmava que Marte era"totalmente Industrializado". Fala-
va de palácios, templos, estações
aéreas, onde predominam "cúpulas
translúcidas" e da energia motriz
("magnético-etérica"), do Conse-
selho Governamental de 12 minis-
tros. Por fim descrevia os discos-
voadores.

E agora? Após o que a ciência
acaba de constatar sobre o planeta

Marte convém ao Sr Hercilio Macs
reestruturar a sua mediunidade eilustrar o seu lúcido Ramatis acer-
ca das suas lnvencionlces, desmas-
caradas. Rui Alencar Nogueira 
Fortaleza (CE)."

Televisão
"Não chore não, vovó. Não cho-

re não", diz a letra do samba da
Beija-Flor. Porém, acho que a vo-
vó, terá mesmo é que chorar, poiso que está sendo apresentado pelasemissoras de televisão àquelas que¦ não podem sair às ruas, ver o en-
trudo, os bailes, as batalhas deconfete, enfim, participar do carna-
vai, têm mesmo é de assistir aos
supermen, se limitar a vetes deconcursos de fantasias, como tam-
bém a noticiários, que apenas mos-tram as barbaridades: mortes, acl-
dentes, etc., que vão acontecendo
durante os festejos. Realmente, ex-
celente a "programação normal e omelhor do carnaval". Paulo Roberto
P. de Albuquerque — Rio de Ja-
neiro (RJ)."

JRedação
"No vestibular de 1978 será in-

cluida a tão falada prova de Re-
dação. Parece que a medida, embo-
ra com alguns problemas margl-
nais, atenuará um pouco o lnsu-
cesso de todas as formas de aferl-
ção que marginalizam a lmportan-
cia da capacidade reflexiva do es-
tudante universitário. Esperamos
que com a sua adoção, porém, não
se realize mais um milagre na edu-
cação brasileira. Convém lembrar
que o processo não pode ser lm-
plantado a toque de caixa, com o
auxílio do condão da fada madri-
nha, ou com treinamento intensi-
vo. E' melhor deixar isso para o
Brandão e seus canarlnhos. Natu-
ralmente que saber escrever ade-
quadamente deve ser exigido de to-
do aquele que pretende ingressar
numa faculdade. Se a medida não
é mais um paliativo para a educa-
ção brasileira, se não é para ficar
no papel como a Inclusão da dis-
cipllna Língua Portuguesa em to-
dos os cursos universitários, o Mi-
nlstro Ney Braga está então real-
mente tentando dar novo rumo a
coisas anteriormente desordenadas.
Paulo Silva — Rio de Janeiro (RJ)."

Gramática
"Julguei, colocando os dois

verbos juntos "podem escreverem"
(ambos conjugados), que o Sr Cruz
Cordeiro despertaria da fixação e
sentiria a dissonância. Sua fixação
porém é tão forte que ainda náo
acordou (v s/comentários ao leitor
Manoel Neves — JB, 21/1). Trans-
crevo, pois, os comentários do pro-fessor Celso Pedro Luft: "Claro: e,
o podem vocabularmente se reduzi-
rem soa mal, só pode soar mal.
Porque infringe uma regra rigoro-
sa da nossa gramática: na sequên-
ola (verbo auxiliar — verbo prin-oipal no Infinitlvo) é o primeiro
verbo, e só ele, que recebe as fie-
xões (deslnénciasi de concordan-
cia." Luiz Alberto Backcs — S. Cruz
do Sul (RJ)."

Discriminação
"As afirmações do Sr Gilberto

Freire sobre o momento nacional
causam profunda estranheza e até
decepção. Os atritos com os poucosíndios existentes no Brasil, rela-
cionados com os posseiros, são ape-
nas alguns dos inúmeros casos de
posses de terras, dc forma ilegal e
violenta, que ainda acontecem no
Brasil, Por sua idade, era de se
esperar do Sr Gilberto Freire uma
posição dessamsobrada acerca das
grandes disparidades sociais, bem
como sua discriminação injusta,
que caracteriza regiões econômicas
incipientes do país.

Quanto à criUca a comentaris-
tas políticos, sugerindo inolusive a
censura de alguns, eu fico pen-sando se Jornais de projeção nacio-
nal fossem privados destes rasgos
de maioridade, no retorno a vei-
culos de comunicação do estilo e
nivelados ao que se admitiria paraas repúblicas das bananas. Um paiscomo o nosso, que luta pela sua
emancipação econômica, deve me-
recer do Governo um maior esfor-
ço em prol do bem-estar social de
molde a formar uma raça nutrida
e instruída. Vassílios Stepbanou —
Curitiba (PR)."

Botânica
"Lamentei profundamente não

haver encontrado o artigo, que to-
dos os domingos este Jornal publl-ca, do prof Leonom de A. Penna
na edição de hoje (23/1). Muito
agradeceria se me explicassem a
lamentável omissão. Trata-se de
um dos mais conceituados conhe-
cedores de Botânica do Brasil e seu
poder de síntese, sem ficar deven-
do a sua capacidade em seus arti-
gos, é muito apreciado. Marilda
Fernandes — Rio de Janeiro (RJ)."

N. da R.: O artigo foi publicadona Revista de Domingo.

Poluição sonora
"A reportagem publicada no

Caderno B do JORNAL DO BRASIL,
na edição de 27 de dezembro, sob o
titulo Niterói em Guerra Contra
o Ar, encontrou merecida resso-
nancia e a Comuuldade Paroquial
da Porclúncula de SanfAna, em
Icarai, solidarlza-se com seu teor.
Esperamos contar sempre com a
sua valiosa cooperação nos assun-
tos que afetam esta cidade e sevis
habitantes. Ismaelita Dias da Mot-
ta — Niterói (RJ)."

At tarlaa do» leitor» itrão publicada!
«4 quando tiverem amnature, nome compl*-
to O legível, a endereço. Todo» e.tei dadoa
aorío devidamente verificado!.
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ti ti *- tititi ti ti ti ti ti ti *.* ti ti ti ti'ti * ti ti ti ti ti ^ti ti ti ti tititititi

ESCÂNDALO E TALENTO
Tárik dc Souza

ÜO 

bopalum baboo la
bem bum. O onomato-
palco grito de guerra
ecoou aos quatro ven-

tos em 56, pela voz tonltroante
de um rapazola de topete desa-
fiador e quadris sacolejantes. Es-
tava lançado, a todo vapor, ElvLs
Presley, um caipira branco com
voz de negro do Rhythm & Blues
e indomável ritmo. Por trás dele,
porém, seu verdadeiro inspira-
dor permaneceria algum tempo
quase obscuro lnternacio-
nalmente, como se fosse neces-
sárlo o ventrlloqulsmo num bo-
neco bem apessoado, para fazer
sua música chegar a população
branca mundial. As Irresistíveis
e arrasadoras Interpretações do
compositor deste primeiro berro
tribal, abertura do roefc'ri roil
Tutti Frutti, no entanto, logo o
projetariam para além de sua
sombra. Llttle Richard, o incen-
diário Richard Pennlmnn, embo-
ra gravasse desde os 18 anos em
51 e tivesse registrado, com êxito,
seu Tutti Frutti um ano antes da
cover de Elvls, só a partir da pro-
jeçáo do médium começaria a
impor seu estilo antes conside-
rado multo escandaloso e demo-
lldor. para a época.

Pioneiro nas vocalizações
elétricas, cheias de Interjeiçõcs,
gritos e falsetes, Richard, um
dos 13 filhas de um operário dc
Macon, Geórgia, nascido e m
1935, começaria a notar que era
diferente quando foi expulso do
conjunto musical da igreja, onde
tocava órgão. Causava multa
pertubação, segundo o sacerdote
que o mandou andar. Richard,
aos 15 anos, Já estava na praça,
ou melhor percorrendo a.s estra-
das. com sua inata habilidade
musical. A princípio tocava para
ganhar dinheiro nas esquinas, e
investia tudo em aulas de piano.
Durante algum tempo, suas
apresentações foram patrocina-
das por uma erva medicinal, a
dois dólares por noite. Logo for-
maria um pequeno conjunto e
começaria a gravar, por conta
própria, até ser descoberto pelofeiticeiro Robert Blackwell um
dos principais produtores do iní-
cio di rock.

Junto a Chuck Berry c Fats
Domino, Richard dominou ime-
dlatamente o mercado dos discos
negras a partir de Good News t
Roll at The Whecl. que começa-
riam uma volumosa produção '
em série de sucessos < Tutti Frut-
ti, Long Tall Sally, RU lt Up. jRcdd}/ Teddy. The Girl Carft
Help It, Good Golly Miss Molly.
Lucille. Slippin' Slidim. Sua fór-
mula era Inusitada e vigorosa:
uma fusão dc gospcl, o gênero
que aprendera cantando e to-
cando nas igrejas, com rhythm¦£• blues mais eletrlzante possível.

No Brall, um mercado se-
cundárlo naquele tempo. Ri-
chard chegaria em espaçadas 78

rotações, e, muito mais tarde,
em um ou dois Lps mal lança-
das, que se transformariam em
raridade. Apenas agora, com a
redescoberta do rock, ou com a
nostalgia do rock'n roll, o velho
rei merece um Lp antológico e
revisionista. O titulo é esse mes-
mo — "Antologia do Rock'n Roll
Kama Sutra/Tapecar e traz vá-
rias fotos de épocas diversas da
carreira de Richard. Uma mais
antiga, do cantor e compositor
eom o cabelo esticado, como se
usava nos anas 50 para os ne-
gros, olhos precocemente pinta-das e bigodlnho desenhado. Ou-
tras mais, de agora, Richard já

maquiado, sem qualquer inl-
bíçào: o bigodinho menos caríca-
to .* o cabdo ouriçado.

E as musicas? Nada melhor
e mais contagiante. Especial des-
taque para o pianinho rítmico
de Richard. Estão Ià: Tutti Frut-
ti. abrindo o Lp, com violência;
Good Golly Miss Molly, no mes-
mo dlapasão, assim como Long
Tall Sally e Luctllc. Também
gravada com estrondo nor Bill
Hailey. Rit It Up (do produtorBlackwell), por incrivel que pos-sa parecer, .sai mais melódica na
versão de Ricardínho, apesar de
todos seus gritos, diálogo pausa-do com percussão e nervosos fal-

setes. O Lp é xim fôlego só parra
os interessadas em dançá-lo. Até
o nosso conhecido She's Got It,
que na pitoresca versão cabocla
de Demetrius virou Cigarro, im-
pede qualquer desanimo, desde
a introdução.

Num momento em que o
rocA: dà a volta sobre si mesmo
e -se morde com seu próprio ve-
neno, como um ruidoso escor-
pião. através da desiludida 3e-
Imquéncia punk, vale ouvir de
novo e.ste mestre. Era um tempo
onde mesmo os espalhafatosos
eram obrigados a ter talento.
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NA CIRANDA MUSICAL
A MISTURA (INCRÍVEL/) DE

GAÚCHO E ALEMÃO
J. R. Tinhorão

^¦-^ UANDO em 1859 o
M Wk polígrafo alemão
¦ ¦de Aitona, Heinri-^¦^^ c h H andelmann,

^- dedicou à S u aAlteza Real, o Príncipe Adal-
berto da Prússia, a sua
monumental História do
Brasil, teve o cuidado de in-
cluir ao final um capítulo in-
titulado O Brasil e a Imigra-
ção, em que relevava uma
preocupação: as autoridades
brasileiras, ciosas da sua lin-
gua e da sua História, que-riam "fundir rapidamente.^
à força o elemento alemão
com o brasileiro". E citava o
pastor protestante alemão
Wiedemann, de Petrópolis,
que dizia: "E' a vontade do
Governo que dora em deante
se faça a fusão e tudo se or-
ganize de conformidade com
os costumes brasileiros."

Ora, conhecedor de sua
gente, Handelmann via um
perigo nessa pressa, pois,como escrevia "a raça de lin-
gua alemã, forte em número
e em energia interior, não é
daquelas que facilmente se
deixam absorver e assimilar;
mesmo abandonando a sua
terra natal, e transferindo
francamente para a nova pá-

tria o seu amor pátrio, as
suas inclinações, de modo ai-
gum deseja incorporar-se sem
mais nem menos ao povo ao
qual se ajunta, porém querconservar, guardai-, a sua
nacionalidade alemã, a sua
língua e os seus costumes".

O futuro, na verdade,
parece ter dado alguma ra-
zão ao historiador, ao menos
a julgar pelo sensaciona-
lismo da imprensa ao denun-
ciar — principalmente porocasião das duas guerrasmundiais—a-existèneia-de-"quistos" de cultura alemã
em território brasileiro com
vida própria, usos, costumes
e uso exclusivo da língua de
origem, etc.

Hoje, porém, quase 120
anos depois da publicação do
livro do preocupado Helnrich
Hadelmann, o simples lan-
çamento de um disco intitu-'lado 2a. Ciranda Musical
Teuto-Rio-Grandense (Chan-tecler/Rosicler 2-12-407-239)
vem mostrar que o tempo,
afinal, conseguiu com o pas-sar das gerações o que os
governos realmente jamaisobtiveram em sua pressa fei-
ta de leis e regulamentos. Os
alemães, ao menos no Rio

Grande do Sul, agaucharam-
se completamente (emboraamelanizando um pouco os
gaúchos, é verdade, quandomais não seja pela sua pai-xâo pela "gaita" — sanfona— e pela polca), num proces-so de aculturação que ainda
está para ser estudado —
apesar dos estudos já reali-
zados no plano exclusiva-
mente sociológico por Thales
de Azevedo e Octavio Iarmi.

De fato, ouvindo a s
músicas da 2a. Ciranda
Musical Teulo-Rio-Granáense
(ciranda foi o nome dado às
peneiras fabricadas pelosimigrantes alemães com las-
cas de taquara, por não en-
contrarem telas de arame) o
que se comprova é uma mis-
tura incrível: numa faixa se
ouve Leopoldo Rassier, can-
tando cora o conjunto Allex
Blau uma composição do foi-
clorista gaúcho Luiz Carlos
Barbosa Lessa, e logo adiante
se depara com o trio Os Três
Xirus cantando, do composi-
tor Leonardo, uma ruísch-
polka, que é nada mais, nada
menos, do que um chótis car-
reirinho interpretado pelosalemães como uma Dolca des-
lizante (rutsch vindo do ver-

bo rutschen, que quer dizer
ieslizar, escorregar).

Segundo cálculos revela-
dos por Fernando L. B. Basto
em seu livrinho Síntese da
História da Imigração no
Brasil, vieram para o Brasil
apenas entre 1818 e 1968
mais de 300 mil alemães. As-
sim, é claro que, se esses imi-
gran tes chegaram a formar
:idades importantes como
Novo Hamburgo, no Rio
Grande do Sul, Blumenau e
Joiíiviie, em Santa Catarina,
e Nova Friburgo, no Estado
do Rio, certamente tinham
que deixar alguma marca da
sua influência na música
popular brasileira, pois quena sua maioria são 

"alemães
do povo que vem trabalhar
ao lado do povo brasileiro.
Pois é isso que o despretensi-
oso disquinho 2a. Ciranda
Musical Teuto-Rio-Grandense
vem provar, mostrando o quedois povos podem conseguir
juntos, quando o impulso
que os aproxima não é o da
agressão ou da cobiça, mas
d da partilha das qualidades
que fazem melhor o Homem
:om h maiúsculo.
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Saldo
modesto

O mês de fevereiro terminou on-
tem apresentando, calculado na pon-ta do lápis, o saldo modesto de 18
dias úteis.

Tirando o pré e o pós-carnaval, asexpectativas de véspera e a fadigados dias subsequentes, não devem
ter sobrado, integralmente produti-vos, nem 10.

Ontem, segunda-feira, dia de vidanova, começavam a aparecer as pri-vieiras cabeças, já vazias de cama-
vai, a traçar e idealizar planos paraa Semana Santa.

Idéias próprias
• O fotógrafo-sociólogo Paulo Garecztem idéias próprias para o desfile dasescolas de samba, que considera

um espetáculo perfeito para
paladares paulistas.

— E' só mudar de passarela. Trocar aAvenida pela Presidente Dutra,
partindo todos do Quilômetro Zero. Comaquela cmpolgaçao toda, cm poucashoras chegava tudo ao Anhembi.

Lotação
excessiva

A multa aplicada ao cinema Veneza
no sábado de carnaval pela Secretaria
cie Fazenda não é propriamente o quese pode chamar de um modelo de preci-são. No caso, porém, seu autor acabouescrevendo certo por linhas tortas. 

"~

O auto da infração especifica excesso
cie lotação na sessão das 20 horas do sã-
bacio de carnaval, quando estaria em car-taz o filme Todos os Homens do Presi-
dente.

O fiscal que lavrou a infração ouviu
cantar o galo mas não sabia onde. A ses-
são que supostamente abrigava excesso
de lotação mostrava uma reprise de fil-
me nacional — O Casal, para ser mais
exato — e reunia, segundo prova o bor-
deraux, 10 espectadores.

Mais tarde, às 22 horas, é que houve
a pré-estréia do filme de Watergate, que,este sim, arrastou ao cinema uma multi-
dão; mas, a essa altura, o fiscal já devia
estar em casa com a consciência tranqui-
Ia de ter lavrado o seu flagrante e garan-tido CrS 1 mil 925 para os cofres da Pie-
feitura.

Um caso típico de atirar no que viu
e acertar no que não viu.

FORA DO AR
.4 abertura do no-

vo Aeroporto Inter-
nacional do Galeão
ás linlias internado-
nais, prevista para o
próximo dia 10, foiadiada sine dic.

A sucessão de cr-
ros c deficiências tec-

nicas só agora desço-
bertos desaconselha o
inicio das operações
internacionais do no-
vo aeroporto, que con-
tínuará. pelo menos
por enquanto, serviu-
do apenas aos vôos
domésticos.

• • •

FIM DO "BOOM"
Segundo os especialistas, está

próximo do fim o boom do mercado
do tênis no Ocidente, que nos
últimos cinco anos teve uma
progressão anual de 25%.

O mercado deverá continuar cmexpansão, mas num ritmo bem maistranqüilo: mais 10% este ano ea% nos anos subsequentes.

Liz Taylor e Jack Warner — ela cada vez mais doméstica e
rechonchudinha; ele cada vez mais de olho na politica

O cinema e o petróleo
• A Warner Brothers
está guardando um
trunfo na manga: foi
sondada e aceitou estu-
dar a proposta cie um
magnata árabe do pe-tróleo, multimilionário,
disposto a financiar to-

(ia a produção cinema-
tográfica da companhia
uurante o período cie um
ano.
• Como em Hollywood
atualmente o tempo é
do vacns magias, a Wai-
ner está mantendo o no-

me do potentado no
maior sigilo.

• Se o acordo sair. o
o que não é de todo im-
provável, d e verá ser
anunciado na próxima-semana.

IIOIIA-VIVA
Georgiana Russell,

casada não faz muito
com um jovem lord in-
glès. está esperando a
visita da cegonha.

Chega hoje da Euro-
pa o Sr Baby Bocayuva.

Noite de nomes co-
nhecidos, domingo, no
Guarda Mor: Carlos La-
cerda com amigos, Mo-
nique e Fernando Pe-
dreira, Maria da Glória
e Renato Archer, Dulce
e Flavio Rangel, Teresa
de Souza Campos e Bea-
triz Lopes com Rubem
Ergollo. Em mesas sepa-
radas.

• O Ministro c Sra
Felix Faria, de partida
para Moscou, próximo
posto do diplomata, re-
cebem amanhã em Bra-

silia para um cocktail
de despedidas.

Munel Macedo Soa-
res festeja hoje em ta-
milia seu aniversário.

Festa na Varig: seu
vice-presidente, Sr Ha,-
ry SchueU, completa
hoje 40 anos de serviços
prestados à empresa.

Em Manaus, em via-
gem profissional, o Sr
Manuel José Homem de
Mello.

.4 galeria de arte
B-75, de Fernando Car-
los de Andrade e Sérgio
Souza, abre as portas
dia 7 de abril.

Juan de Bourbon, há
muito desaparecido do
noticiário carioca, volta
às folhas inaugurando
este mês uma fábrica de
camisas unissex.

No Nino, dominqo,
Mana Luiza e Ângelo
Sertório.

A Livraria Freitas
Bastos abrindo uma fi-
liai em Madureira.

A atração do almoço
de aniversário de Paulo
Roberto Leal joi a pro-
jeção de slides durante
quase três horas da via-
gem feita pelo critico
Roberto Pontual à Ãfri-
ca. Na platéia, um gru-
po grande de amigos.Só ontem o Sr Gus-
tavo Magalhães conse-
guiu chegar de sua via-
gem ao México.

O critico Olímpio Ta-
vares de Araújo está or-
ganizando uma grandeexposição de caixas c
objetos de Farnese para
fins deste mês em Cam-
pinas.
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Casamento em Londres
Maritza (ex-Osório) e

Roberto Blocker chegaram
ao Rio no sábado, casados.

A cerimônia de seu casa-
mento, civil, foi celebrada
no dia 24 em Londres (Cax-ton Hall), seguindo-se tuna
bonita e movimentada re-
cepção na Embaixada do
Brasil oferecida pelo Em-
baixador e Sra Roberto
Campos.

Entre os inúmeros pre-sentes, estavam dois anli-
gos Embaixadores britani-
cos no Brasil, Sir John e
Lady Russell e Sir David e

Lady Hunt, mais Lady Ca-
mula Mackson, os casais
Alexandre Beltrão e Paul
Lakers (ele, antigo presi-dente no Brasil do Chase
Manhattan, cujo alto co-
mando em Londres estava
au granel complet).
• Além, evidentemente, de
familiares do casal, como as
filhas de Maritza, Noêmia e
Mareia, com os maridos,
Leopoldo di Mottola e Mark
Lietchfield, as irmãs de Ro-
berto, Suzy e Bibi Blocker,
e ainda a filha dos anfi-
triões, Sandra Campos.

Reeleição tranqüila
• A obra do Sr João
Havelange à frente da
FIFA, que culminará,
em julho de 78, com a
inauguração do novo
prédio da entidade em
Zurique, garante des-
de já a .sua perma-
ncncla na presidência
por um novo período
de quatro anos a par-
tir da próxima Copa.

• Os dois únicos no-
mes que poderiamcontestar a liderança
do Sr Havelange no
futebol mundial, o
alemão Neubergor e o
Italiano Ar te ml o
Pranchl, formam hoje
incondicionalmente a
seu lado, o que indica
uma reeleição tran-
quila, sem adversa-
rios.

• O próximo peiio-do do Sr João Havc-
lange como presidenteda FIFA será, entre-
tanto, o último. Em
1982. quando contará
66 anos, o Sr Havelan-
Re considerará encer-
rada a sua vitoriosa
carreira como dírt-
gente esportivo e vol-
tara calmamente á
direção de sua empre-
sa no Brasil.

Bom
preço

• Florinda Bulcãe passou
adi.nt» a sua casa

da Joatinga vendendo-a por
um bom preço.

• A casa estava colocada à
venda há meses

mas só agora alguém chegou
onde Florinda queria.

Golpe mortal
A Polaroid se prepara para des-fechar um novo golpe na sua con-corrente Kodak: anunciou que dia26 de abril apresentará em Bosionum novo sistema de filme para ei-nema com revelação instantânea.
A briga envolvendo os dois gi-gantes da fotografia vem-se arras-lando há mais de 10 anos sem van-

tagens definidas, embora a paten-te original pertença á Polaroid.
Agora, com a descoberta do ftl-me instantâneo para o cinema, adisputa será reanlmada. Segundo aPolaroid, Já existe, inclusive, umfilme experimental de longa-me-

tragem em fase de conclusão Intel-ramente rodado com o novo mate-
rial.

• • •

Ecos do
carnaval

Não foram nada favoráveis
os resultados colhidos até ago-
ra nos ecos carnavalescos pu-blicados na imprensa européia.

No cômputo geral, o saldo
acabou sendo negativo. Falou-
se mal cia organização dos des-
files das escolas de samba, dos
desfiles em si. dos preços, da
educação do povo, dos bailes, do
policiamento, da falta de in-
fra-estrutura da cidade, do ca-
lor (até do calor!), das dificul-
dades impostas à cobertura jor-nalistica estrangeira, etc.

Em outras palavras: salvo o
que se venha a escrever no fu-
turo, a crítica ao carnaval-77
loi impiedosa. Não ficou pedrasobre pedra.

Rivais
da Noite

As relações entre Ré-
glne e Ricardo Amaral,
lideres, cada um em seu
estilo, de apreciáveis fa-
tias da vida noturna
brasileira, já foram bem
melhores.

Atualmente, se si-
tuam num nivel que se
poderia chamar de so-
frivel. sobretudo depois
que Ricardo, convidado
para a festa de sexta-
feira oferecida por Re-
glne no Méridien de
Salvador, com direito á
mesa especial, lá não
apareceu. Preferiu man-
U.>r-se à frente de sua
casa, o Hlppopotamus,
que na mesma noite re-
cebeu uma multidão.

O próximo round es-
ta previsto para maio,
quando Régine estará
de volta ao Rio.

O prazer do
arquiteto

Para um arquiteto
brasileiro, não pode liaver
alegria e prazer maiores do
que criar projetos quemelhorem as condições de
vida de classes
economicamente baixas,
parcela maior
da nossa população.Que o digam o arquiteto
Maurício Roberto e sua
equipe, especialistas nesse
tipo de desafio, queenfrentaram em 74,
ganhando o concurso publico
para a urbanização de
Alagados, em Salvador,
beneficiando uma populaçãode 95 mil pessoas.Pois agora, três anos depois,
novamente na Bahia,
Maurício Roberto acaba
de repetir a dose. Ganhou outro
concurso publico semelhante,
Caji, que vem a ser uma
cidade para 2S5 mil pessoas aser construída numa áreaentre Itapoã e Arembepe.

Zóziino Harrozo do Amaral
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__ Seja uma mulher atualizada!
Conheça o 1SCUF. onde você ficará informada, de tudo que se passa no nmndAAgora, completamente remodelado.
Sede nova. ar condicionado, matérias novas, um corpo docente de alto gabarito.Você terá também um ambiente de solidariedade e companherismo.
COPACABANA-Av. N.S Copacabana, 928-10.' andar-Tel :25M318 - De 9às 22 horas.
TIJUCA —"Aliança Francesa'
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P«r« resistir e sobreviver, Rui, Mauro. Miltinho e Aquiles descobriram asaída do jornal musical onde se fala tudo o que não interessa. Eles estréiam quinta-feira no Teatro da Calena

F 1NALMENTE liberado
pela Censura, o novo
espetáculo do MPB-4,
Jornal Depois de Ama-
nhã, que anteriormente

íhavia recebido o veto de dois
censores, estréia quinta-feira,

[dia 3, no Teatro da Galeria.
;Desta vez sem as despojadas
;camisetas e calças Lee, Rui,
,Magro, Miltinho e Aquiles se•apresentam sob a direção de•Antônio Pedro, com um íiguri-
|no criado por Mello Menezes,
responsável também pelo ce-
:.nário.

Apesar de tudo é preci-'so resistir e sobreviver. Temos
de estar sempre produzindo ai-
.guma coisa. O .jornal musical
foi uma das saídas que encon-
ttramos. O espetáculo se baseia
Jios telejornais, onde se fala
tudo o que não interessa. O'.show segue a mesma linha quedesenvolvemos há quatro anos.

O conjunto, que anterior-
mente apresentava espetáculos
puramente musicais, passou a
incluir textos como uma solu-
ção técnica, "aliada à vontade
de dizer alguma coisa".

Um grupo vocal reúne
uma massa musical muito
grande e, se cantarmos o tempo
todo, a apresentação corre o
risco de se tornar monótona. O
trabalho atual traz algumas
novidades. Nos outros espeta-
culos éramos nós mesmos en-
frentando uma situação.

O Jornal Depois de Ama-
nhã, escrito por Aldir Blanc,
tem um clima mais teatral.
Miltinho e Aquiles representam
dois locutores de televisão —
Alcides e Chapeleta. Rui e Ma-
gro são dois músicos que se re-
vezam em personagens e entre-
yistados.

Entre as manchetes do
telejornal está a entrevista
com o Ministro sem Pasta, que
promete uma surpreendente
analise sobre o agravamento
da inflação na Inglaterra, na-
turalmente. Um outro furo sen-
sacional são as revelações do I
zoólogo português sobre o mo- !
dus vlvendi dos répteis Quelõ- jhlos Aquáticos, vulgarmente jconhecidos como tartarugas, e jde como seus membros locomo-
tores são adaptados para a na-
tação.

Na parte musical estão to- jdas as músicas do último LP — |Canto dos Homens — além de jalgumas composições antigas !
com tratamento novo. O Ron-
co da Cuíca (João Bosco e Al- '
dir Blanc), que havia sido in- *
teiramente censurada, foi libe-
rada e está incluída no reper- ;
tório. Essa decisão da Censura í— liberando u que já havia |proibido — foi uma surpresa !
para o MPB-4.

MPB-4
E

O JORNAL
DEPOIS DE
AMANHA

Clottsa Maria

— Quando o texto do es- i
petáculo estava sendo exami- !
nado, já com o veto de dois cen- I
sores, procuramos o chefe do
Serviço de Censura, Sr Wilson
Queirós, para uma conversa
pessoal. Na primeira vez queestivemos lá, ele não quis nos
receber. Tentamos novamente
e conseguimos chegar até ele,
que a essa altura já havia lido

o texto. Explicamos que havia
uma marcação pessoal com a
gente e, no final, ele próprioreconheceu que os censores es-
tavam procurando chifre em
cabeça de cavalo. Aproveitamos
a ocasião e pedimos que o
Ronco da Cuica também fosse
liberada. Para nossa surpresa,
o chefe da Censura concordou.
Mas se não tivéssemos insisti-
do, nem o show, nem a música
teriam sido liberados.

Na opinião geral do grupo,essa. conversa pessoal não sig-
nifica uma posição privilegia-da. Ao contrário, estão apenas
assumindo uma atitude políti-ca.

E' preciso saber tirar
partido das incoerências da
própria Censura. E' o que esta-
mos fazendo.

ELES 

estão completando
12 anos de trabalho
ininterrupto. Mas con-
Unuam, como explicou
Magro, vivendo na cor-

da bamba. A sobrevivência é
defendida principalmente nos
sliows. A televisão não é mais
um campo de trabalho.

Já está muito longe j
aquele tempo dos contratos mi- i
lionãrios com a Record. A TV, |
hoje, não gosta muito de mú- j
sica. Sem falar que tudo é mui- j
to mal feito. Além disso, a par- !te musical da televisão se limi- j
ta a promover seus próprios in- j
teresses. O esquema deles |
muito diferente do nosso. Não i
estamos aqui para ficar distri-
buindo sorrisos no vídeo

Mas foi no período de 69 !
a 70 que a situação esteve ain-
da mais difícil. O conjunto quesempre dependeu dos composi-
tores para gravar — já que são
apenas intérpretes — ficou so-
zinho. Muitos deles foram parao exterior. Chico passou um
ano na Itália, enquanto Gil-
berto Gil e Caetano ficaram
uma longa temporada em Lon-
d res.

Naquela época, ficamos jpraticamente sem material de
trabalho. Chegamos a compor
e tentamos até mudar de ima-
gem. O resultado foi desastro-
so, pois todas essas mudanças
eram forçadas e acabou fican-
do tudo muito falso. Essa ex-

\ penencia ensinou muita coisa.
] Atualmente sabemos que não
| adianta tentar modificar de
i repente. Ainda hoje somos

acusados de tradicionalismo,
j de falta de renovação. Mas is-

so já não nos preocupa, por-: que estamos certos de que o
melhor caminho é evoluir na-

i turalmente, sem forçar inova-
I ções.

E a idéia de apresentar
| espetáculos que são uma mis-
j tura de teatro e música foi
! uma evolução natural. Todos
i os quatro já haviam feito tea-
i tro antes de formarem o
[ MPB-4.

No Brasil não existe
[ ator de teatro formado. A pro-; fissão nem mesmo é regula-

mentada. Partindo disso, po-demos nos considerar também
atores.

Mas essa não é a opinião
do Serviço Nacional de Teatro,
que se recusa a subvencionar
os espetáculos do MPB-4, ain-
da que, em alguns casos, eles
apresentem mais textos quemúsica.

A explicação é uma só:
já fomos rotulados como um
conjunto vocal. A Funarte e o
SNT acham que o músico ga-nha muito dinheiro com dis-
cos. Mas não nos enquadramos
apenas na categoria de músi-
cos, estamos na mesma situa-
ção dos que fazem teatro. Só
não recebemos a subvenção,
embora um espetáculo como o'
Jornal Depois de Amanhã
tenha uma produção muito ca-
ra. Sessenta por cento do quearrecadamos são gastos nessa .
produção. Os 40' i restantes \
são divididos entre as despe- ;
sas com o pessoal e os quatro :
componentes do grupo.

Para evitar pedidos de em- ;
préstimos a bancos na monta-
gem dos espetáculos, o MPB-4 ;
já pensou em recorrer ao SNT. j
As tentativas, porém, foram :
pouco estimulantes. O diretor I
do Serviço Nacional de Teatro
não quis recebé-los e sugeriu '
que procurassem o responsável |
pelo setor musical da Funarte, '
Marlos Nobre.

— Não tivemos nem chan-
ce de argumentar. Além disso,
o maestro Marlos Nobre não

está muito ligado à música po-
pular. Pedimos então que nos
incluíssem nas chamadas da
televisão, como é feito com as
peças teatrais. Também não
concordaram. Além disso, não
podemos colocar ingressos à
venda nas Kombis do SNT.
Chegamos à conclusão de queo músico que trabalha em tea-
tro é um marginalizado.

Para eles as contradições
são ainda maiores, se conside-
raiem que contribuem com a
Sbate (Sociedade Brasileira de
Autores de Teatro). A própriaSbate afirmou que o Jornal
Depois de Amanhã possuimais texto que música.

Mas só tomamos cons-
ciência disso quando percebe-i mos que cada vez que se ten-

| ta melhorar, se onera. A par-' ür de Republica ... notamos
I que esse tipo de trabalho dava
; um resultado artístico com-

pensador. Dai em diante co-
meçamos a nos preocupar

j também com um estudo eco-
í nòmico e descobrimos que é

muito difícil arcar com as des-
1 pesas sem subvenção.

ELES, 

porém, não pos-
suem qualquer planode ação para reivindi-
car essa ajuda. Para
isso é preciso, acima

i de tudo, de tempo. E o grupoalega que quem trabalha não
dispõe de tempo para procurarsubvenção.

Ainda não pensamos
| em nada de concreto, especial-
! mente porque estaríamos ten-
I tando abrir um precedente.

Teríamos também de nos unir
a pessoas que fizessem o mes-
mo trabalho que fazemos,
como Elis Regina e Maria Be-
thania. A melhor solução para
artistas com problemas como
os nossos seria a criação de
um departamento, junto à
Funarte. que cuidasse exclusi-
vãmente de música popular.

Há outra saída: a aju-
da das gravadoras. Os shows,
no fundo, são uma forma de
divulgá-las. Quando escreve-
mos num cartaz "artistas ex-
clusivos da Phonogram", ou
fazemos apresentações pelo in-
terior, onde ninguém jamais
ouviu o nome da gravadora,
estamos contribuindo para sua
promoção. Com isso vende-se
muito mais discos. Mesmo as-
sim a ajuda que recebemos é
pequena e sempre depois do
espetáculo. Mas aí já caímos
no velho problema de o artista
ser ou não ser consumido.

Com um certo ar de desa-
nimo, mas sem parecer derro-
tado, o MPB-4 tira sua conclu-
são final.

A solução mesmo é
mandar menos dinheiro para a
rainha, deixando um pouco
mais aqui.

\ ARQUITETURA
MODERNAMORREU

(TERÁ
EXISTIDO ?)

Ada Lonisc Uuxtable
Th» N.w Yorlc Tim.i

OS 

arquitetos e editores de
pequenas revistas espe-
cializaclas da França, Itá-
lia e Espanha que se reu-
nham em Nova Iorque

no mês passado para uma conte-
rência internacional patrocinada
pelo Instituto cie Arquitetura e
Estudos Urbanos traziam, sem
dúvida, um sentido quase místl-
co de missão. Como convém a ar-
quitetos e intelectuais, usavam as
indispensáveis suéteres e botinas,
os cachimbos pendurados dos lá-
bios e traziam as cabeleiras leve e
displicentemente revoltas. Como
tema, propunha-se a arquitetura
depois da arquitetura moderna. E
para discuti-lo, nada melhor do
que uma terrível salada de arqui-
teturês do mais puro: abundavam
as tipologias, formas antropoc.cn-
tricas, as referências a Durand,
Quattromere de Quincy, Four-
cauld e Rossi. jogadas as man-
cheias no apetitoso acepipe inte-
lectual. Toda afirmação provoca-va logo intensa controvérsia, cada
idéia era desmontada à exaustão
como um relojoeiro trabalhando
sobre um relógio quebrado.

Na verdade, o ruído produzi-do pela conferência pode muito
bem ser comparado ao som pro-verbial das árvores caindo na so-
lidão cias florestas virgens. Quem
poderia ouvi-lo, a não ser o Todo-
Poderoso? Há, na realidade, ai-
gum barulho? O fato é que a teo-
ria arquitetônica — como qual-
quer teoria — é um jogo de idéias,
disputado com habilidade e per-cepçáo. Assim, uma conferência
desse tipo, apesar de todo seu eli-
tismo, faz parte de um processode compreensão das relações en-
tre arte. cultura e maneira de vi-
ver. Não é um conhecimento ao
qual se possa chegar facilmente,
se é que pode ser alcançado em
termos de conclusões claras e pro-
gramas de açáo. Mas no mundo
das idéias não existem certezas
deste tipo.

De qualquer forma, a dis-
cussão foi brilhante, irreal, séria
e complicada. Tratou da prática
criativa da arquitetura em suas
mais puras manifestações e de
suas implicações para o futuro. O
período atual, definido como Ar-
quitetura Pós-Moderna, emergiu
como uma fase de confusão, in-
certeza e até medo, marcada poruma crescente reavaliação do
movimento modernista, aceito
com adoração quase evangélica
durante meio século.

A organização anfitriã, o i
Instituto de Estudos Arquitetem- I
cos e Urbanos de Nova Iorque, é I
um centro de pesquisas subven- I
cionado por fundos privados e de- !
cucado à exploração e à dissemi- I
nação de caminhos cósmicos e !
progressistas na arte e na teoria
da arquitetura. Os editores das
pequenas revistas especializadas
t8 mil a 12 mil exemplares) tra-
tam apenas com idéias avança-
das. A própria revista do Insti-
Luto — Oppositions ~ é publica- ;da com a assistência do Instituto '
de Tecnologia de Massachussets j(MIT). E' uma publicação tão jimportante quanto ilegível.

Os participantes europeus fo- l

ram Arquiteturas Bis, da Espa-
\ nha, AMC, da França, e Contros-; pazio e Lotus, da Itália. No final,

J 4;:° emergiu foi um sentimento
de crise, ansiedade e frustração
em relação à presente .situação da
arquitetura como arte, não como
prática profissional. Rafael Mo-' neo, da Arquitetura Bis, afirmou
que o movimento modernista é
visto atualmente como um sonho
que falhou. Kenneth Frampton,

: critico inglês e um dos editores
! de Oppositions, chamou a aten-

ção para a perda do sentido utó-
pico, uma ilusão ideal do mundo
herdado cia Renascença. A avant-
guarde, segundo ele, nao teria
passado da afirmação e do cons-

| tante adiamento da utopia.
Na verdade, o movimento

modernista não só esta morto co-
mo a verdadeira arquitetura mo-
derna ainda está para nascer,
disse Peter Eisenman, arquiteto e
também editor de Oppositions.
Para ele, o que tivemos até agora
foi um estilo moderno baseado
numa falsa polêmica. A realidade
atual é complexa, fragmentada,
episódica, desordenada, resisten-

, te á unificação. Não seria essa
: também a verdadeira natureza da
í arte arquitetônica? Deveriam as

percepções espaciais da arquite-
tura continuar a busca eterna da

; unidade clássica e de um todo de-
j íinitivo? Segundo Eisenman, che-> gou a hora de destruir o modelo.

Ao que Joseph Rywert, historia-
: dor, critico e representante da
| Lotus, completou: o modelo já se

destruiu sozinho.

ATÉ 

agora, a bíblia do mo-
vimento modernista queintroduziu a nova arqui-
tetura européia nos
Estados Unidos em 1932

ter sido International Stylc, de
Hifchcock e Johnson. Há poucotempo, representava o Livro das
Revelações para os estudantes de
arquitetura. Hoje, parece um
exercício entediante sobre a tra-
dicional metodologia artística
histórica alemã do século 19. A
estreita análise iconográfica quecontém poderia ser transposta
sem tirar uma vírgula para o
maneirismo ou o barroco. Como
guia para uma percepção radi-
cal, International Stylc provável-mente remeteu a arquitetura mo-
derna para um período de 100
anos atrás. Codificando um le-
que de maneirismos estéticos, o
livro fez com que o estilo fosse
traduzido para um padrão utili-
zavel de símbolos. Assim, a vida
criativa do movimento modernis-
ta foi esmagada pela necessidade
de repetir e institucionalizar os
símbolos de status ao construir-
se paia um cliente também neles
viciado.

Os teóricos da arquitetura
atual acabarão nos levando a
uma armadilha semelhante de
codificação e simbolismo em sua
busca de novos modelos e prin-cipios? É um temor que não pa-rece ter fundamento, já que a
guerra púnica da arquitetura
continua, as teorias sendo con-
tinuamente confrontadas com as
contestações.

§§1P ~~~
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Para os participantes da

conferência de Nova Iorque, a
+miVtsca de um modernismo

falsamente polêmico levou a arquitetura
atual a utilizar padrões

estéticos próximos do barroco,
como nessas espigas de

milho em Creteil,
na França, gostosamente
aceitos por um público

já neles viciado
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A:SSIM É O ESTILO CARIOCA DE VESTIR, SEGUNDO
OS ESTILISTAS EUROPEUS: COM SAIAS LONGAS, MUITOS
BABADOS E OMBROS DE FORA. A RENDA PRETA É
RECOBERTA COM FITAS DE CETIM
(JEAN-PAUL GALTIER E MARIA-PIERRE TATTARACHI)
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/OM A MALEABILIDADE DO JÉRSEI, AS DENTELLES DE CALAISDEPOIS DE PERDEREM A GOMA, OU QUANDO
CRUAS, PODEM ADAPTAR-SE AS MODAS ATUAIS DOSVESTIDOS AMPLOS OS ÀS LONGAS TÚNICAS FOLCLÓRICAS
{ANNE MARIA BERETTA E JACQUES GEVERTZ)
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»E A RENDA É ESPORTIVA E FOSCA, FAZ
UMA CAMISA LONGA, CHEIA DE BOLSOS SE É
ROMÂNTICA, COM POIS COLORIDO
(TANGIUDICELLI E PISANTI)
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IIlENDA TAMBÉM FAZ MODA SÓBRIA PARA
AS SENHORAS. COMO A TÚNICA LONGA
CONTRASTANDO COM O FUNDO ESCURODO
VESTIDO POR BAIXO; OU O TUBO RETO ABERTO
DOS LADOS. (GUY LAROCHE E CHLOE)
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AS RENDAS,
NO LUGAR
DO JÉRSEI
DA MODA
Paris (via Varig) — No local
onde se leva a moda a sério, isto é,
a França, nenhuma tendência
é lançada sem fundamentos industriais
e comerciais. Cada vez que um
determinado tecido ou matéria-prima
entra em moda. já existe um
planejamento completo, com previsões
as ^ais completas possíveis.
E um sucesso sempre determina
tuna reação de quem se vê fora
do esquema vitorioso.
Isto acontece agora com as rendas
francesas (por conseqüência,
todas as rendas do mundo). Como a
grande moda agora é o jérsei,
o crepe, todos os tecidos moles,
aderentes, fluidos, a renda ficou de
fora, perdeu o prestígio. E na França,
muita gente depende da produção
de bordados, trarnas, rendas,
a maioria agrupado sob o nome
Dentelles de Calais. Este grupo quer
retomar seu posto importante,
e está lançando coleções de moda
atual, interpretada por grandes
estilistas (como Guy Laroche, Dan
Beranger) sempre usando broderies,
filets rústicos, Chantilly rendões
e rendinhas de Calais.
Agora, é só uma questão de
esperar, para ver se a idéia de usar
um tubo, uma calça comprida
ou uma túnica de 

'renda 
agrada

às mulheres. Afinal, nem tudo
pode ser tão previsível assim,
no mercado da moda...

Carlos
Drummond
de Andrade

0 DIRIGENTE
SUPREMO

uF• 0/ Deus quem trouxe Marinho para o
Fluminense", revelou semana pas-sada o presidente Francisco Horta,
acrescentando: "Ê o destino e Deus

que trazem Paulinho para nós." Com essetransportador fora de série a ajudar o clube,é de se prever que o Fluminense conquistenao só o desejado tricampeonato, como aindatodos os campeonatos futuros e imagináveis.Mas não foi para fazer previsões esportivas
que reproduzi as revelações do Dr. Horta. Foi
para confirmar como Deus realmente ficouem moda, como o seu santo nome adquiriu no-toriedade fora da área privativa do sentimen-to religioso, tornando-se árbitro exclusivo deacontecimentos terrestres, que se supunhaalheios a suas divinas preocupações.

Deus, como se sabe, está dirigindo a po-litica brasileira, a partir do momento em queum ministro muito ponderado lhe passou a
responsabilidade do futuro eleitoral e institu-
cional do país, seguindo-se voz ainda mais
alta, que assinalou o caráter insondável do
pensamento político do novo controlador su-
premo: "Só Deus sabe." A extensão desses po-deres à esfera dos clubes de futebol é consc-
quencia natural, como natural será a entrega
a Deus de qualquer assunto humano difícil de
resolver, desde a presença de feijão no pratodiário até a reaprendizagem de Português nos
colégios, passando pela complicada filosofiacar natalina da Riotur.

Não vou enumerar aqui (não caberiam)
as multimodas atribuições cotidiatias conferi-
das ao Criador por sxias crituras, nos últimos
meses. Fico ainda no setor político, por ser o
primeiro que desistiu de funcionar por conta
própria, para aconchegar-se "na mão de Deus,
na sua mão direita". O acaso me pôs em con-
tato com alta fonte oficial, cuja linguagem
me pareceu ilustrativa dessa delegação de po-deres de novo tipo.

Ainda se comenta a nota da Arena em
resposta á do MDB sobre as cassações cm Por-
to Alegre. Pondera-se que o seu tom foi um
tanto impróprio, quando se faziam demarches
para o entendimento entre os dois partidos,visando ás reformas projetadas. A quem, afi-
nal, se deve atribuir a redação daquele do-
cumento?

Ora, meu amigo, a observação é injus-
ta. Você sabe que Deus escreve direito por li-
nhas tortas.

Quer dizer então que Deus...
Sem a menor dúvida. E não há receio

de que a situação venha a se deteriorar, mis
é do conhecimento de todos que de hora em
hora Deus melhora.

Acha, pois, que apesar dos percalçosde ordem econômica e financeira, as perspec-tivas são otimistas?
A resposta anterior é válida também

para esta pergunta. Mas acrescentarei, por de-
ver de justiça: Graças a Deus!

Contudo, observa-se em determinados
setores algo que se poderia identificar como
insatisfação diante de certas medidas gover-namentais no tocante ao crédito, inclusive no
campo imobiliário.

É possível, sem que entretanto isto de-
va modificar uma orientação superior baseada
no conhecimento global da conjuntura c de
seus possíveis desdobramentos, pois Deus dá
o frio conforme a roupa.

Já foi então estabelecida a estratégia
para enfrentar tais desdobramentos?

Eu lhe responderei lembrando queDeus ajuda a quem madruga, e todos aqui no
alto e no planalto levantamos cedo, louvado
Deus.

Como vê os pronunciamentos de lide-
res emedebistas, nos diferentes estilos em quese manifestam?

Sem pretender apreciar o fundamentodas críticas, que se desfazem por si mesmas,
nem entrar na análise do temperamento de
cada prócer da Oposição, permito-me avançar
que ela está praticamente ao deus-dará.

Vê possibilidade de alguns Estados pas-sarem ao controle da Oposiçáo,'em consequèn-
cia do pleito direto para governadores?

Semelhante, hipótese não se materiali-
zará nem á mão de Deus padre.Mas se acontecer, apesar de tudo?Deus me livre! Perdão, não divulgue
isto. Eu queria dizer: Deus é grande.E quer dizer com isso que a eleição seráindireta?

Meu caro, nunca se esqueça da máxi-ma salutar que citei há pouco. Ê por Unhas
tortas que Deus...

Compreendo. Devo concluir que pre-valecerá o sistema de eleição indireta.
Por enquanto não conclua nada, poramor de Deus!
Não vou concluir. Obrigado pela aten-

ção, adeus.
De nada. Vá com Deus.

.4 f

flj



PAGINA 6 D CADERNO B D JORNAL DO BRASIL ? Rio de Janeiro, terça-feira, 1.° de março de 1977

lí Devido ao mau attado d. cónii do filma O. Oltimoi Diai 1 _¦_¦ V l ____¦I de Muiiollnt, no Bruni-Tlluca, o cinema oaiaa a exibir j -aO jK if\ __^"V ' m"" í',hoJ,V •!" ••"¦5«l norni.it. a comédia ./H , ;frj.\ ^«nV &¦
V Dell Vigarlataa am Nova Iorque 1 ^^^^^|^Q

Cinema *?E1S
ESTRÉIAS

f^^^^^H IPn^^B ¦B^Xl^''' - ______________ Iia

hüI r* ¦ ¦?• fc' __f
*^B ^^_____ -^A ^* ^^^^~ ^^A ^K^Ü^EZ__IH ^^_____r____^^^^ ^^ ~

KW ^_M_ÍTWk^ __M*_iJte

iVi.^1 ^L _:^6JRax4'aí^JH I

^l A. ^^l -[a^K -Sl a-|i_M_^__U_k__________.l_____^l 1^^^' -

--Íssh'' 8 ^_____l -a_____________E____^___V *w *^T^

________3 _i? f__k ____»¦" s-'^"U
¦>' £* ¦ *•• _-__! Htflfei.jf^'

"^^^^""^^^^^"a^a^MBHtit)

A PROFECIA (Th. Oman), d. R|ch«rd Donner. Com Gro-
gory Peck, loo Remick, David Warner a Blllie Whitolaw.
Palácio (Rue do Passeio, 38 - 222-0838), Roxi (Av. Copa-
cabana, 945 - 246-6245), Tijuca (Rua Conda de Bonfim,
422 - 288-4999), 13h20m. 15h30m, 17h40m, 19l,50m, 22h.
Sanfa Alice (Rua Barão de Bom Roliro. 1095 -201-1299):
ISh, I7hl0m, 19h20m, 21h30m. 6a. e sáb., ic.são extra 1
0hl5m, no Roxy. (18 ano»), Um embaixador americano ado-
ta um menino iam laber que a o próprio demônio. Prod.
americana.

¦•-MC Super.tição a violência se mesclam cm um espete-
culo que lem o demônio como principal per.onagem. (E.A.)
¦k Em produção americana, não fosie a lua absoluia
Falta da qualidade, poderia ler viste como uma penitén-
:ia para aíaitar o demônio, como uma espécie de auto-
flagel.ção ata divertida, graça, J particular Interpretação
do que etti escrito na Bíblia: o anlicriilo devera naicer
no Mercado Comum Europeu, depois que os judeus volta-
rem a sua terra. Será filho de um político e irá se insta-
lar num grande país a jogar Irmão contra Irmão alé
destruir a humanidade. O maii divertido de tudo é a
cena final, porque lalanás aparece em Washington, ao
lado do Presidente do» E.tado. Unido.. O diabo, quem
diria, acabou na Casa Branca. (J.C.A.)

REAPRESENTAÇÕES

AS INCRÍVEIS PERIPÉCIAS DO ÔNIBUS ATÔMICO (Th«
Bi9 Bu»), de Jamet Frawley. Com Joieph Bologna, Sio-
ckard Channing, John Back, René Auborjonoii, Ned Beat-
ly, Ruth Gordon a Sally Kellerman. Art-Cop.cab.n, (Av.

. Copacabana, 759 - 235-4895), Art-Tijuca (Rua Conde da
Bonfim, 406 - 254-0195), Arl-Máiar (Rua S. Rabelo, 20 -
249-4544). A t-M.dur.ira (Shopping Conter da Madureira),
>»»k (Rua Viicondo da Pirajá, 351 - 287-1935). Metro
Boaviil. (Rua do Paueio, 62 - 222-6490): I4h40m, lóh
30m, 18h20m, 20hl0m, 22h. Aos .abados, icióo» i meia-
noite, no Art-Copae.b.tM e P.x. (livre). Comédia iitírica
relacionada principalmente com o ciclo de cin.ma-catát-
trofe. Apesar da oposição doi Inleresies petrolíferos,
o primeiro e gigantesco ônibui nuclear empreende tua
viagem Inaurjural transportando passageiros na linha Nova
Iorque- Denvor. Produção americana.

•k Desastrosa tentativa do traduzir em tom de comédia
e numa produção pouco cu.lo.a ai atrações habituais dos
filmes catástrofes, islo a, luxo e sofisticação. (J.C.A.)

INVERNO DE SANGUE EM VENEZA (Dont Uok Now). d.
Nicola» Roea. Com Donald Sutherland a Júlio Christio.
Paralodoi (Rua Arquias Cordeiro 350 — 281-3628)- 15h
17h, I9h. 2lh. (18 anoi).
¦*¦*¦* Revelação do talento do cineasta Nicolas Roca.
Drama oxiitencial com uma armação de Ihrill.r. História
filmada quase .inteiramente em Veneza, com fotografia
(Tecnicolor) de extraordinária expressividade. (E.A.).-
NINHO" DE COBRAS (Th.ra Wa, . Crookad Man^, da Jo-
icph Mankievici. Com Kirk Douglas, Henry Fonda', Humc
Cronyn e W,vrcn Oates. Plaz. (Rua do Pesieio, 78 -
222-1097): 10hl5m, 12h30m, I4h45m, 17b, 19hl5m, 2lh
30m, dom. a partir dai I4h45m. (18 ano»!. Weitern humo-
nst.co qua«e inteiramente ambientado cm uma prisãp iio-
lada en. rcoião descia do Arizona, 1883. Um bahdido
traiçoeiro esconde dinheiro roubado num ninho da cobra»
ante» da »er prc»o, e assume a liderança de uma galariado detentos que prima pelo mau-caralismo.
+ * Com iua total irreverência, o diretor de A Condei-
•a Deicalça brinca promovendo uma espécie de torneio de
mau caráter, tendo como pólos igualmrrr.ic inescrupuloso,
os personagens de Douglas (liwlttnlt) e Fonda (diretor da
prisão). (E.A).

MUIHEKES, DESEJOS. SÉXÒ E DEUNQÜÊflCIÁ (P.„) d.Raphael Nussbaum. Com Ed Bishop. Joan Blaclrnan. Candy
R.al.on e Tero Gizman. Ala.» (Av. Copacabana - Posto
Sou.t 14h, lóh. 18h, 20h, 22h. (18 anos).
* Semipornou.petáculo barato, procurando »om inventiva
o erotismo. Poucas mulheres (atuando muito mal) a escassa
delinqüência. Há um caso de lesbiani.mo »em novidade oleve tempero do',adismo. Nada de chocante, no entanto,
resistiu ao corte». (E.A.).

OS AVENTUREIROS (Ul Avonturi.r») .de Rober, Enri:o !
Com Alain Delon, tino Ventura, Joanna Shimku» e Serge 1
Ragglanl, Imparator (Rua Diai da Cruz, 170 — 249-7982)- i
I4h50m, 17h. 19hl0m, 21h20m, (14 anos). Até amanhã.¦***+ Aventura amor, humor, traqédle e, lobretudo Itema da amizade bem mesclado» por Enrico - um de seu. '¦-
melhores filme». (EA.).
NO TEMPO DAS DILIGENCIAS fSf.naeo.cM. d* John Ford !
Com John Wavne, Claire Trevor e Hcrbert Mar.all Coral
(Praia de Botafooo, 316 - 246-721B): 14h40m, 16h30m 18h :
20m, 20hl0m, 22h. (10 ano,). Até amanhã.
* **"*-* Um dos maiores filmo, d« Ford e, em conse-
quência. uma dai realizaçõo, mait p.rfeita» d, lodo o ci- i
nema. (E.A.).

EM^SCA^DcT^ÜRÓlíl^rOold Ru.irdTTh^írChT I
pim. Com Chaplin. Mack Swaín, Ton Murr»,. H-»- Bcrg. 

'
man e Malcom Waile. Programa complementar: Vida d. >
Cachorro (A Dog', Lj»,), de Charle. Chaplin. Com Chaplin
Edna Purviancc e Sidney Chaplin. lido-2 (Praia do Flamengo! :
72 - 245-8904). Jóia (Av. Copacabana, 680 - 237-4714)-
Mh, lóh I8h. 20h. 22h. (livre).
***** A «"'Í-Jí «o ouro do Ala»ca vi»ta por Cha-
plln transformou-ie numa da» mai» perfeita, comédia» da
Carl.to». geralmente .ituada ao lado da, melhore», como
luz,, da Cidadã o T.mpo, Mod.rnoi. O programa comple-
mentar Vida d, Cchorro, figura entre o, maii divertido!
Carlitoi de curta metragem. Ambo. cm cópia» nova». (E.A.)
DRIVE-IN

A UlTIMA IOUCURA DE MEl BROOKS (Sil.n. Movia), de
Mel Brooks. Marty Feldman, Dom DeLui.e, Bernadette Pe-
ters. Madur.ira-2 (Rua Dagmar ri,, Fonseca, 54 - 390-2338)
Olaria! I5h30m, 17h20m, 19hl0m, 2lh. (livre), tomédia'
Um cineasta e seus dois melhores amigos realizam um
filme inteiramente mudo, valendo-»e de ,ua experiência no
passado e procurando recuperar , fama perdida. Prod.
americana,

*•¦* Uma reedição do estilo narrativo das comédiai
amencanai no penodo do cinema mudo. Os diálogo» são

musi-
colocados em letreiro», < faixa sonora é feita só de
cas e efeito» sonoro» lincronizado» com o movimento dos¦íiorai. e a» anedota. >e baseiam numa lógica puramentevisual. U.C.AJ.

UM VULTO NA JANEIA (II Colt.llo di Gl.clo), dc Umber^o"
lenzi. Com Csrrol Baker, Alan Scolt, Evelyn Stew.rt ,
Eduardo Fajardo, llh, Auto-Cin, (Praia de S. Bento - Ilha
do Governador): 20h30m, 22h30m, (18 anos). Suspcn.e e
terror em torno dc uma »érie de crim.» misteriosos, ligados
à^prática de magia negra. Último dia,
A VIOLENTADA - lago. Drfy..|n (Av. Bor»., d. AWaUo.,'I 426 - 274-7999): 20h30m, 22h30m. (.8 ,„„). Ver J,Reaprrsentaçóe». Ate amanha.

GRANDE RIO
NITERÓI

O policial O Seqüestro de um Oficial de Polícia, com Robert Hossein, NicoleCourcel, Charles Denner e Maro Porei, deixa o cartaz amanhã

A ORANDE BURGUESIA (l'Aff,ir. Murri), de Mauro Bo-
lognmi. Com Calherinc Deneuvo, Giancarlo Giannini, Fer-
nando Rey, Tina Aumont, laura Betti e Mareei Bozuffi.
leblon-1 (Av. Ataulfo de Paiva, 391 - 247-2668), Carioca
(Rua Conde do Bonfim, 338 - 228-8178): 13h30m ISh
40m, 17h50m, 20h, 22hl0m. S. Lui, (Rua Machado de
Assi», 74 - 225-7679): 15h40m, 17h50m. 20h, 22hl0m,
(18 ano»). Na Itália do início do .óculo forças conser-
vadora» exploram o escândalo provocado por um assai-
sinato na familia do profeisor Murri, cujas idéia» locia-
lutai têm grande repercussão. Prod. italiana.

¦*"¦*¦* Reconuhuição (um tanto livro . romanceada)
do» último» dia» dc Benito Mu»»olini, da fuga dc Milão
ao fuzilamento em Dongo. Boa a composição do perso-
nagem central. Em lugar do habitual monstro de gostos
ridículo» temos um homem meio perdido, entre o lonho
do uma resistência aoi aliadoi c de uma luta contra
o» comunistas e a realidade da derrota. Muito bom to-
do o trecho final, da tentativa de fuga sob o uniforme
nazista até a morte. (J.C.A.)

A MAROUESA D'0 (l. Marquii. d'0|, de Eric RoMner.
Com Edith Clevcr, Bruno Ganz, Peler luhr, Edda Scippel
a Otlo Sandor. Sludlo-Paiuandu (Rua Senador Vargueiro,
35 - 265-4653): 14h, lóh, )8h, 20h, 22h. (10 ano,).

**** Adaptação de uma novela dc Heinrich von
Klci.t. Uma jovem de familia nobre c muito conceituada
ie dcicobr, grávida e publica um anúncio em jornal para
tentar descobrir quem é o pai dc seu futuro filho, O
filme procura icguir com absoluta fidelidade o loxto ori.
ginal c as indicaçóc, do autor para uma encenação sóbria,
clássica, e suavemente irônica. (J.C.A.)

A EXTORSÃO (Bra.il.irol. de Flávio Tamboilini. Con, PaLlo
C.MT Perco c Kale Lvra . Suzana Faini. Programa duplo-

?I1 ,'n."°,cdu,CÍnt0 
H°m,n' M* (Ru> Al"nd° G"«ntbara.

2D: ÍOh. 15h20m. 16h40m. 21h40m. (18 anoi).
+*•¦*•* Uma história policial que conquista dimen-
.o., de grandeza. A partir do ieques.ro dc uitm menina aOC uma tentativa dc chantagem, desenvolve-.c um processogeneralizado dc cx.or.áo, envolvendo ampla galeria de per-¦onag.ni (muito bem in.erper.ado»), da nata da .ociedade
ao chamado submundo. Um salto cs;
brasileiro. (E.A.).

CINE-ARTI UFF - Em Busca do Ouro, com Charle» Cha-
piam. A. Uh. lóh,JB_Kj0h '^Jlivre)^ Até domingo.
CENTRAL - A Última loucura da Mal Brook», com Mel
Brooks. À, HhIOm, lóh, I7h50m, I9h40m, 21h30m. (li-vre). Até sábado.

ALAMEDA - Don. Hor . S.u, Doti M.ridoi, com Sônia
Braga. Ai 16h45m, 19h, 21hl5m, táb.
da» 14h30m, (18 anos). Ale sábado.

dom., s partir

espetacular do cinema

O MATADOR SHAO LIN DAS ARTES MARCIAIS (Thou
Sh.ll No» Kíll... But Onça), d. Au Yeung Chuen. Com
Chcn Sing, Bruce, Kam Kong c lu Shu Chin. Programa
complementar: O Pi.loleiro do Infamo. Rex (Rua Álvaro
Alvim, 33 - 222-6327): 13h30m. 16h55m, 20h20m. (18ano»). No Vila Uabal, a partir de amanhã. Produção chi-
nesa da Hong Kong.

DOIS VIGARISTAS EM NOVA IORQUE (H.rrw ,nd W.lth.r
Oo To N.w York), dc Marc Rydell. Com Michael Cainc, Ja-
me» Caan. Elliott Gould e Dianc Keaton. Roma-Brurti (Rua
Vtsc. de Pirajá, 371 - 287-9994», Bruni-Tijuc. (Rua Cde
do Bonfim, 379 - 268-2325): 14h, lóh, I8h, 20h e 22h
(10 ano»), Um milionário que tem como hobby planejar
grande» roubos conhece dois vigarista» amadore», no» ido,
d» 1892, partindo o» três para inúmera» peripécia». Co-média.

... E AS PÍLULAS FALHARAM (Brasileiro), de Cario. Albor-
to de Almeida. Com Fausto Rocha, Nadir Fernandc, Eis.
de Castro, Nepsa Amaral e Rodolfo Arena. Condor L.rgo
do M.ch.do (lgo. Machado, 29 - 245-7374), Condor Cop..
cb.n. (R. Fig„ Magalhães, 286 - 2552610), Rio (Rua Cde
Bonfim, 302 - 254-3270), Rlo-Sul (Rua Marque» dc S Vi-
cenre, 52 - 274-4532): 14h, 15h40m, 17h20m I9h 20h
40m, 22h20m. (18 anos). Comedi, am torno d. casai,, mãe.
-olteira» e bebê» não desejado», desenrolada
nidaric.

nuniâ maier-

¦K Está tudo errado, começando pelo titulo. Al,nal,
pílulas não são culpadas do fracasso. A
lizou o filme. sim. (M.R.F.)

equipe que rea-

OS ÚLTIMOS DIAS DE MUSSOLINI (Mu„olini Ultimo Alt.)
de Cario» lizzani. Com Henry Fonda, Franco Nero, Rod Stei-
ger, l,sa Gastoni, Limo Capolicchio. Btuni-Copacabana (RuaBarata Ribeiro, 502 - 255-2908): I4h, lóh, 18h, 20h, 22h
Pathí (P^, Floriano, 45 - 224-6720): 12h, 14h. lóh, 18h
20h, 22h, sáb. a dom., a partir dal Mh. (14 ano») A
tentativa da fuga d. Mussolini, a sua captura pelo Cc-ronel Valério a ,ua morte .entencíad. pelo Comando da
Reiislencia.

O SEQÜESTRO DE UM OFICIAL DE POtlCIA (Un Offl,
ciar d. Polic, ,an, Importante), rie Jean larriarw Oom
Robert Hossein, Charle, Denner, Raymond Pellerin,'(Micole
Courcel. Opa,. (P,aia de Botafogo. 340 - 246-7705). Tiju-
ca Palace (Rua Cde. de Bonfim, 214 ~- 228-4610)- 14h IWi
IBh. 20h, 22h. A.lor (Ru. Mini,..o Edgar Ronvero 

'236)'

ISh; 17h, 19h, 2lh. (18 ano,). Um nio cm bu.ca de d,-'nneiro icguestra um policial, com conseqüência» trágica.
Ate amanhã.

+ Trama policial previsível mais sentimentalismo natu-
ralista: o cinema francês náo consegue acertar ,eu» pon-te.ro» com o gênero c tenta dc.viar nossa atenção paracwe.toe, (droga., fr.caj.o .ocial) qua também
«envolvo consequontemente. Morno. (CM.).

DONA FIOR E SEUS DOIS MARIDOS tfr.silcro) de Bruno
Barrclo. Com Sônia Braga, Joié Wilker, Mauro Mendonça
a Nelson Xavier. Odeon (Praça Mal-.alm, Gandhi, 2 -
222-1508): 13h, 15hl5m, I7h30m. !9l,45m, 22h. Copac
b.n. (Av. Copacabana, 801 - 255-0983): Capri Voluntário,
da Pátria, 88 - 226-7101): 15hl5m, 17h30m, 19h45m. 22h,
Maduraira-I (Rua Dagmar d, Fon.ec, 54 — 3VO-2338). Vi-
l*rl,-*,ngu, B.ron..,: 14h30m, I6h45m, 19h, 2lhl5m (18
ano.). Venio do romance de Jorga Am«do. Dc como Don,
Flor. professora cio culinária baiana, a »eu marido Vad.nho
logador, bobedor t amante inl.tigável, »io .eparadoi ptl,
morte a voll.m a «nconlrar-ía da manoir, inióll'a apói o
caiamento d, mulhor com um rcipeilável farmacêutico.

** + * Oi interpretei £Wilkar a Mendonça princip,|.
mente) ,áo o. destaque, delta lilmo qu. exícc dele,

O Só IA DA MORTE (Bra.ii.iro). dc Joán Ramiro de MelloCom Rubem de Falco. Tania Scher e Françoi.e Forton B,„.m Gr.iau (Ru. Joié Vicente. 56 - 268-9352): ISh 17h
l»h, 2lh (18 anos). l)m indivíduo descobre a existência eo estranho comportamento de um ,0,1a capaz de imitar,u, a,„„a,ura sacar ,ua, re.orva, bancárias c até dorm.rcom. ,u, mulher. Contrata um dc.eüv. particular, ma,«m a.^ude, desoctam suspena, na policia. Ate don,ingo

C melhor aeste filme é o roteiro. Um professo, uni-versitíno 4 perseguido po, um só.l, p.,fe,,o. capaz tam-rWUMha a vm • , ci'igr4f(, (j.c.A.).

NITERÓI - Duelo d. Gigantes, com Marlon Brando Às
Uh, 16h20m, 18h40m, 21h. (18 ano,). Último dia.
ÉDEN - R.formatório d. Mulher., P.rdid... com Ella
Edgard». A. 13h40m, 15h20m, I7h, 18h40m, 20h20m, 22h.
(18 anos). Último dia.

15h
ICARAI — A Profeci*, ccwti G'egory Peck. Às I3h20»-
30m, I7h40m. 19h50m. 22h. (18 anos). Até domingu.
CENTER-ICARAl _ Todo,"o» Hom.n, d7 Pra.id.nr.TT^
Dultin Hoffman. À» Uh, 16h35m. 19hl0m, 21h45m
anos). Até domingo.

(14

Wm di

CINEMA-1 - Aj.im Também Era Hollywood, corn Fred
A.taire. A» I4h, lóh, 18b, 20h, 22h. (livre). Até amanhã.

ige
geiro exagero para e.cap.r »o tom natural, a deixar

de-

CONTINUAÇÕES

K/m I

ma), claro para . platéia o tom de fantasia que ,a insi-
nua logo na primeira cen., um domingo da carnaval.
(J.C.A.)

** Excessivamente respeitoio ante '0 legendário best
••liar, o jovem cineasta de Ta»l a Cota a A Estrala Soba
realizou teu tnbalho m.i. acadêmico, dirigindo com fri.
correção um elenco am que ta destacam Mauro Mendonça,
Sônia Brag, (repalid,) , coadjuvante como Dinorah Brll-
lanh • Nelson Xavier. Falta humor ao cineasta, aipecial-
mente no retomo dc V.dmho. Em deitaqua aipecial: a
combinação musical d. Chico Buarque, fr.ncil Híma a a
di,cção do .me de Anísio Medciroi. (EA)

A VIOLENTADA (lip„itk), d, lamon, Johnson Com Mar.g-ux Hemingway. Ch„, Sarandon, Ann. Bancroft. Ricamar
(Av Copacabana, 360 - 237-9932): Uh I6h. 18h, 20h2-h. Studio T.juca (Rua Desembargador' l„dro 10 -
263.6014): |4h. 16h40m, 18h20m. 20h. 21h40m.'(18 ano,)Um modelo fotográfico (Margaux). crel, dc um, canv
P*nh. de publicidad. d, batom, é vitima dc estupro , vè•eu agresso, ganhar absolvição .ob o argumento d. que«to teria agioo com provocação erótica. O modelo decide
•ar |u.llsa por conta própria. Produção americana. Até

• * Thrill., bem dirigido, valorizado pelo desenho de
produção c pela fotografia. O roteiro, multo deficientelevanta problema, como a, f.lha, d. ju.tiça no julgamentod. ,gre„oe, sexuai, c a exploração do erotismo na socie-dade d» consumo, ma. ia limita ,
íicciorvil. (I.A.).

DUQUE DE CAXIAS
PAZ - Ninho d. Cobr,., com Kirk Dougl,». Programa
duplo: A l.nda do. S.l. V.mpiro.. À. 13h50m, I7h35m,
19h20m. (18 anos). Até domingo.

PETRÓPOLIS ~

DOM PEDRO - Du.lo d. Giganta», com Marlon Brando.
A» 16h20m, 18h40m, 21h. (18 .no»). Último dia.
PETROPOIÍS - Ã Profecia, com Gregory Pcck. Á. 15h
17hl0m, 19h20m, 21h30m. (18 .ntn). Até domingo.

TERÜÒPOIIS

>'

C1NE-ARTE - Tommy, com Pct.r Towihcnd. Ài 15h .
2lh. (16 ,nos). Último di,.

uiá-los conro pretexto

ALVORADA - Perfuma da Mulher, com Vittorio Gaisman.
A» 20h a 22h. (18 ano,). O, Ch.rlott Adorávai, • Tr..
p.lhé... À, 15h. (Livre). Último dia.

TODOS OS HOMENS DO PRESIDENTE (AH ,h. P,.,idenf.
Man), de Alan J. Pakula. Com Du.tin Hoffman, Robert
Redford, Jack Warden, Martin Bal.am, Hal Holbrook eJason Robard». V.n.z. (Av. Pasteur, 184 - 226-5843)
Comodoro (Rua Haddock Lobo, 145 - 2642025). Impirio
Pça. Mal. Floriano, 19 - 224-5276): l4h, I6h35m, 19h
10m, 2lh45m. (14 .no,). O trabalho d. inveiligaçáo jr -
nalist.ca que l.vou do aparentemente rotineiro episc
da inva.ào da um e.citório do Partido Democrata, i
Wa.hington, à dc.coberta da corrupção gigantesca na
equipe Nixon a do envolvimento dos órgãos de segu-rança no escândalo Wa.erg.te, qu. provorou a queda do
presidente. Prod. americana.
•***¦* Admirável demonitração de importância daliberdade dc imprensa na defesa d. saúde política e mo-
ral dat naçóo». Fiel adaptação om estilo semidocumentá-
no, do l.vro dos repórteres Woodward e Bernstcin. com
chma digno dos melhorei ihrill.r,. (E.A.)
DUELO DE GIGANTES (Th. Mt.iouTf B,..ki), d. A,.hur
Penn. Com Matlon Brando. Jack Nicholson, Randy Quaid
Kathleen lloyd. l.blon-2 (Av. Ataulfo de Paiva, 391 -'
247-2668), Ceruio (Av. Copacabana, 1632 - 227-3544),

um ran-

quadrilha.

Améric. (Rua Cde. de Bonfim, 334 - 248-4519) 14h45m
I7h05m. I9h25m, 2lh45m. Vitóri. (Rua Senador Dantas'

Ln ,°20y- Uh' ,6h20m' '8MOm' »'Ü R"»'^
16h20m, 18h40m, 2lh. (18 ano,). Brando é um grand,matador profissional contratado para liquidar l.dróci d.cavalos que perturbam o orgulhoso poder d
cheiro cuj, filha ,e apaixona pelo lírior da
Nicholson. Waitam com humor. Prod. americana.
¦*** Wail.rn baseado principalmente no eitrelismo deBrando (excelente) e Nicholson (nem ,anto). O roteiro s.-criíica parte d. verossimilhança para fazer humor a qual-
quer culto, no contexto brutal de uma fronteir. icm leiMas Penn consegu. . proeza de cativar com a força d,
sou estilo. (E.A.)

*•* O» tradicionais per.onagens do w.st.m americano
visto» com um ligeiro toque d. ironia. O pistoleiro contra-
tado para fazer justiça mat. a .angue-frio, o bandido, mai»
sen»,vel. e incapaz de fazê-lo. E o» ladróe» do cavalo .áoenlorcados em campo» florido», diante de mulher.» . cri.ançai num piquenique, com Ioda a naturalidade, porquecomo d,z um do» personagen», morre, é coisa muito tim^
pie» e fácil. (J.C.A.)

Ney ¦¦MatWcüitG. acsmpar.íiad: do cc^-iu^o
• .. .'""'r0 Mundo,.a.tr-ít, tfv ,i,owBandido numla.leira próxima, no Teatro Cario,Gome,. Também ouinla, no Teatro riaGaler«, «tréia novo ,Kow do MPB-4-

Jornal D»ooi, d. Amanhã

\ —

Show

PRIMO, PRIMA (Couiin, Cou.inc), de Je.n-J.cquei Tacchel-
Ia. Com Maric-Chrittine Ba„ault, Marie-France Pitier, Victor
Lanoux, Guy M.rchand . Ginetla Garcin. Cinema-1 (Av.
Prado Júnior, 286 - 275-4546). Cinama-2 (Ru, Raul Pom-
péia, 102 - 247-8900). ClnamaJ (Ru, Conda d. Bonfim,
229), Lido-1 (Praia do Flamengo, 72 - 245-8904): I4h40m,
16h30m, 18h20m. 20hl0m. 22h. (18 anoi). Primo, (por
afinidade) procuram manter iam taxo lua profunda afel-
Ção. mat mudam de idéia dcpoii que todot pentam qua
levaram o cio até is última» conjoquência». Comédia
com uma galeria do personagen» da ciasse medi. francesa. -
"K* Doceamargo retraio da familia quando ameaçada,
ma» não tanto: no caso, pelo caiai da primot que preciia
cultivar o círculo viüoso doi cas.menloi, enterros a
celebrações d. tanta inttituição para afirmar tua própria
liberdade. Alore» eiplondidamcnle dirigidoi á Renoir, um
pouco da Inof.ntlva contestação lelouchiana a bont mo-
mentos de uma exacerbação da comédia italiana, no deli-
cado equilíbrio entre drama a comedia. (CM.)

Hotal Nacional (Av. Niomeyer. 399-1000). Da 3a. a 5a. a
domingo, ai 22h. Sexta o tabado, ái 2lh30m , 0h30m
Enlrada a CrS 150,00.

^^^^E^BBtf^^^KaL^^ttsE^a-^'- va-'-^¦ -^'I^^bbBb^jj^j^^Ij'^^-t*?*^ \ilr^_^'^p'^^^pT^^y-'^B____BP^r SJ^^^B

^^^^í ______^^^^ 
¦_______: Ér "V ^L & ^BWBÍi ____________[ ________________ - ^•^^^^^^*^^^V

H^_______H ______J__________R__rw __________! ______r _______^__________l _____________ _____________! __________h^__________H

^¦Bífc V ¦ __________^VaM U^^h--- '.".'íj té- ^^A ""w^H''^^Üt \ 
-*''¦¦•' w i 1-+ ^^V mí!_J________Í

A última Loucura de Mel Brooks: uma ãmédia silenciosalõ^ anos 70

ção do cantor Everaldo
tir das 19!.

Mareei link.

J&*

TEATRO 
lio QUARTO COM CHICO ANÍSIO - Show do humorist.
acompanhado com conjunto Tempo 6. T..tro d. lagoa
Av. Borges dc Medeiros, 1 425 (274-7999). Dc 4a. a don
a. 2lh30m. Ingressos da 4a. a 6a.
¦S*b • CrS 100,00.

CASAS NOTURNAS

dom. a CrS 80,00.

PÁSSARO DA MANHÃ - Show da cantor. Maria Beth.ni.
.companhada do conjunto Terra Trio, formado por Zé
M,na (piano), Fernando (contrabaixo) a Ricardo (bateria).Participação eipecial de Pedrinho Albuquerque (guitarra) •
Juar.z (sopro). Direção da F.uzl Ar.p. Cenário a figuri-
noi da Flávio Império. Tealro da Praia, Ru. Francisco Si
88 (267-7749). D« 4«. a ,àb., à, 21h30m, dom., i, 19h
Ingreíso, 4a., 5a., a dom.. . Cr» 80,00 • CrS 40.00, eitu-
dant.i, 6a. a táb. . Cr$ 80,00.

RETALHOS DB CETIM - Show do cantor a compoti.orBando d, Paula acompanhado do grupo Tamporo a d,orqueitra iob . regência do maeitro Radaméi Gnatalli Di-reçao de Expedito Faggioni. Texto da Ronaldo Boicoli.Vtvarí. Rua Afranio de Melo Franco, 296 (267-2813 a

nu7-.877'' 
d<! 3*- * 5a" ** 23h- 6a' ' 0h30m «4ba " 20he 0h30m e dom. ii 2lh. Ingresso» a Cr$ 100.00. Sem con-

lumação mínima. Ati di, 27.

BRASIL EM TRÊS TEMPOS - Espctículo dirigido por Ca-rabe da Rocha. Cenário da Fernando Pamplona. figurino,¦de Ar.indo Rodrigues. Coraografia de leda Yuqul. ComPaul. Riba». Nor. Ney, Jorga Goulart a Gilda Barro,,
«lem d* bailarino, a grandei orqueitrai. Showtoom 4o

ZIRIGUIDUM 77 - Show com Otvaldo Sargentelli o ot
cantoret Mara Rubia, Moacir, Iracema, a at Mulatat que
não Eitio no Mapa. Ob. Oba, R. Viscond. de Piraiá 499
(287-6899 c 227-1289). D, 2a. a Sa., e dom. à, 23h30m,
¦6a. e sáb. i. 23h a lh. Couvert CrS 150,00.

SÃMBÍÕl SINHA -~NT^,^e,tau~.ant. 
da coii^

bra.i^ira funcionando da» líh ás 2h, com a participaçãodo» C.ntore» Neg,o» e o p.ano de luca». No 19 „,dar
O Show Volta ,o Bra.il ,m 80 Minuto., de 3,. . dom., a»
14IK Com Ivon Curi, Judy Mile, a Canarinho. Aberto a
partir das 21h, com mú»ica para dançar .Couvert de CS
40,00, »em consumação mínima. Rua Con.ianie Ramo»,

SARAVA - Show a músic, ,o vivo par, d,nc,r, da 2»
a »ab., a partir da» 2lh, com Ely Arcoverd, (piano, órgão
e voz). Marco, (sax, flauta a percussão), Flammarion (bai-»o). Da zio (bateria), Terezinha da Jesus (voz a percuiião)Tama Adour (voz e percui.áo). Rio-Sheraton Hotal, A»
N.emcyer, 121 274-1122). Couvart de Ç,$ 50,00.
NÂO DEIXE O SAMSA MORRE» - Show liderado pelocanto, Silvio Alcixo, com passiitai a rilmistai. De 2a «
iab.. ài 23h a lh, dom., is 24h. Kalakomba, Av. Copaca-
bana, 1 241, loja-l (267-2735). Couvart da CS 100.00, stm
coniumaçio mínima.

A DESGARRADA — RetUurante típico português. Abra
pa,a almoço a janta,, diarumente, a parti, dai 12h. A
noite, .how com a cantor, Maria Alcin,, Antônio Cam-
poi e guitarrlmt. Rua Barão da Torre, 667 (287-8846).
BIERKIAUSE - Show ditriimanta ii 22h, com o conjunto
de Ararípi , ot cantoret N.g a Wander Silv». P.rticip.-

Aberto . par-
com mútica para dançar. R.... pc_,ij. j-

C.i.aiho, 55 (Praç. do lido - 235-7727). Couvart' CS

LISBOA A NOITE - Diariamente, a pa,t„ dat 22h30m
•how com os fadistat Paula R.bas a lui, NGambi c o»
cantorc» Man, Tere», Quinta» e João Fernando. Restau-
rante aberto a partir dai 20h. Av. Francisco Otaviano, 21
U67-6629). Couvert dc CrS 50,00.

PRATOS DA NOITE - Diariamente, uma atração diferen-'e- terça, as 22h30m„ A Eterna P.r.da, com o, cantores CyMamfold, Geit. Re,», Carlot Maya, Clovit Iglé.i.t, Berh
Mila e lorcna Alve». 4as. ãi 22h30n, - Ot Múiico, Faiem
o Show - Recital de um Inttrumentitta convidado. 5a, á»._2h30m - Cauby Peixoto. 6a., át 23h - B„l. do Cub,libra. Sib., i, 23h30m - C.rnav.l como Er, Antig.m.rrt..
cçm , banda do Sincáo. Dom., át 22h30m - S.rait, i Bra-
•ilaira, com Cario, Maya, lorena Alvei, Clóvit Iglésiat,
Gana Reit. Beth Mai. o Bill. Direçio e crl.çio da Expedito
Faggioni. Arranjoi do maeitro José Marinho. Rincão Gaú-
cho d, Tijuc, Rua Marquei da Valenç,,
Couvert de CrS 50,00.

Rua V.tconde de Pirajá, 22 - (287-3579 a 287-0302V Dc.0. i íã. ê dom. Con.umaçoo da CrS 70.00, a óa. tábavéspera dc feriado a CrS 140,00.

BARES~~ —

• _

MIKONOS - No tegundo andar. Diariamente, a partirdas 22h, musica ao vivo par. dançar com o conjunto for-
mado por Juarez (saxofone), Zé Mário (piano). Fernando
(ba.xo), T.ao (bateria) c , cantora Valéria. No primeiro iiy
dar, ducoteca. Avenida Bartolomeu Mitre, 266 (274-4196;.
Coniumaçio de CrS 100,00.

83 (248-3663)

PIAF - Diariamente, as 2lh, apresentação do canotr lúcio
«i.e,. Aberto i p.rür d». 17h para d.inki. Rua Vise. dcPirajá, 497 (267-5377).
TITO MADI - De 3a. a ,áb. it 24h7Ãp,et.nlação do
cantor a compotitor acon.panhado do pianiita Ribamar.
Mutica ao vivo para dançar com o conjunto da Mogica a
Ivany da Moraii. Boata Folia, Rua Ronald de C.rv.lho
55 (235-7727). Couvart da CrS 80,00, iam comum.çàó
mínima.

NEW YORK CITY DISCOTHEQUE - Diariamente, a part.r
dai 22h, múiica para d,nç,r com o liitema video-diico.

OPEN - Aberto diariamente , p,rtir dat 2Òh"»"cc«n mú-
nc, ao vivo para dançar (21h) com o conjunto da Luít
Carlot e Zé Maria no piano e órgio, além de terviço da
reiiaurente. Rua Maria Quitéria, 83 (287-1273). Sem con-
*umaçáo m/ntmj.

LA CASSEROIE - Aberto diarumente a partir dai 20h.
com pjtta de dança a os conjunto» do organista Amelmo
Mazzoni a a pianiita Nilda Aparecida. Serviço da r»»!si>-
rante, no Evere»» Hotel, Ru, Prudente de Morai», 1 117
(287-8288).

704 - Aberto diariamente a partir dai 20h. Ai 23h, mú-
lica ao vivo com o cantor Djavan a leu conjunto. Av. At.ul-
fo ri. Paiva 706 (274-4097). -Couvart da CrS 100,00.
CHICO'S BAR — Funciona diartimente dai IBh i. 5h. A.
20h, , pianista Ci.a Izoi, e , p,rtir da. 22h apre.enteçio
do pianiita luiiinho Eça. Avenida Epitácio Peuoa, 1 560
(267QI13;. Sem couv«H e comumaçáo mínima.

SPtCIAL BAR — Ab«rto diarianienre a pariif das 17h, com
Mr Harris ao DÍano. Música ao vivo para dançar a partir
da. 23h com conjunto d. Ronnie Me.quita a lui. Crio.
Vinh,.. Rua Prudente de Morai,, 129 (287-1354 a 237-1369).
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CADERNO B ? JORNAL DO BRASIL D Rio de Janeiro, terça-feira, ] o de março de 1977

Televisão 33h

231.
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P.quen. Antologia d. MPB - Progrimi ri.
música popular brasileira, com depoimento, ri,
intérpretes, compositores . músicos. Hoje: Jalr
Rodrigues,

Conc.rto» pira . Juventud. - Programa d*
música erudita.

O PÁGINA 7

CANAL 4

O Homem que Luta Só (canal 4, 24h)

OS FILMES
DE HOJE

A volta do western de Budd Boetticher
O Homem que Luta Só compensa

jartamente a pobreza do resto da
programação, composta de mais duas

reprises. Os admiradores de
Ingrid Bergman poderão vê-la no início

de sua carreira hollvwoodiana em
Os Quatro Filhos de Adão; os bem-
humorados talvez se divirtam com o

ridículo involuntário de O Filho Pródigo.

OS QUATRO FILHOS DE ADÃO
TV Globo- 14h

(Adam Had Four Son.). Produção americana d. 1941, diri-
Sida por Grcgory Raloff. No elenco: Ingrid Bergman, War-
ner Baxter, Susan Hayward, Fay Wray, Richard Denning,
Johnny Downs, Robert Shaw, Charlei Lind, Hel.n Westcott,
Jure luckart. Prato • branco.

Ingrid é uma franc.ta qu. chega ao. Estado. Unidos
• m ampr.ga como governanta d* um casal (B.xter, Wray)
com quatro filhos. Melodrama sentimental to B0',i0 da
época, mas ii amtão considerado anacrônico, exceto pala
participação di Ingrid (ainda no Inicio di sua carreira ama-
ricana) • d» Sutan (como a «sposa leviana d. um dos filhos
ei. Adão, com pr.senç. limitada a segunda pari. do film.).

O HOMEM QUE LUTA SO
TV Globo - 24h

fXido lonesomt). Produção americana, originatl.menle cm
cinemascope, d. 1959, dirigida por Budd Boetticher. No

lenço: Randolph Scott, Karen Stcele, Pernell Roberls, Ja-
mes Best, Le. Van Cleef, James Coburn, Dyk. Johnson,
Boyd Stockman, Roy Jcns.n. Colorido.

Western tobr. uma caminhada: a d* um .x-xtrift 21h
transformado em eaç.dor-de.p,imio (Scott) com um pi.lo-leiro pr.so (B.st), .scoltad. por dela fora-da-l.l aspirando

um indulto (Coburn . Rob.rts) . acompanhado por uma
viuva (SI..I.). A narrativa, trabalhada na b... d. .uspen.e, 2lh30m

manl.m ambígua a vtrdad.ira Intenção do protagonista ¦
•volui admirav.lm.nt. — como .sp.ticulo — d.nlro das
normai impostas ao gin.ro, s.m t. subm.t.r a asqu.mt-
tilacio qu» a> situações admitiriam. Na opinião do colunis-
H, o film» mais expressivo d. Boeltich.r . um dos weslotni
mais significativos d* Hollywood noi anos 50. A falta d. ta-
tala retangular talv.i pr.judiqu* um pouco e Impado.

O FILHO PRÓDIGO
TV Tupi - 0h05m

(Th. Prodigal). Produção americana, originariamenl. em Cl-
nemaicopc, de 1955, dirigida por Richard Thorpe. No .lon-
co: Edmund Purdom, lana Turncr, Louis Calhem, James Mit-
chel, Wahcr Hampden, Francis L. Sullivan, Jo.eph Wiscman,
Audroy Dalton, Taina Elg, Nevill. Brand, Cecil Kell.way.
Colorido.

Sup.r.sp.ticulo Inspirada no famoso episódio bíblico
qu. dá titulo ao film.. Purdom é o dissoluto prolagoni.ia
. Turner ¦ perv.sa sacerdotisa do amor por quem ela s.
apaixona. O Valho Testamento fornece a dici e Hollywood
s. ineumb. d. .xpandi-la a s.u modo — . mal. A soltir-
dade grandiloqüente • tediosa; a única itota de humor —
involuntária - está na participação d. Laiu, em ridículo de.
ttmpenho.

13h

13l.30m

13h5Bm

14h

lóh

t6h51m -

17h

Uh

18h4Sm -

19h _

Padrão a Cora».
Vil. Sá.amo III - Programa Infantil'com o.
bonecos Gugu . Garibaldo e o. atore. Areei
Balabanian, Sônia Braga, Paulo Jo.é e Atman-
do Bogu., Com 20 personagens entre mágico.,
bonecos e palhaço.. Direção de Milton Gon-
çalve». Colotido.

Globinho — Noticiário infanill narrado por Ber-
to filho. Colorido.

João da Silva — Novela didática produzida pe-
Ia TV Educativa.

O Mundo Animal — Documentários das series
Untam.d World • Animal World sobr. a naiu-
reza, os animais e o homem. Colorido. .

Globinho — Noticiário infantil narrado por Ber-
Io Filho. Colorido.

Globo Cor Especial — Desenho animado de
Hanna e Barbera! Hong-Kong Fu • A Família
DÓ-Ré-MI.
Hoj. — Noticiário apresentado por Sônia Ma-
ria, Llgia Maria e Berto Filho. Colorido.
Vejo a lua no Céu - Reprise da novela adap-
tada por Sylvan Paezzo do conlo de Marque»
Rebollo. Com Eduardo Tornaghi e Norma Blum.
Colorido.
Globinho — Noticiário infantil apresentado por
Berto Filho. Colorido.
Sessão da Tard. - Filme: Oi Quatro Filhos d.
Adão. Prelo e bronco.
Se.são Aventure. Seriado: Jo., o Fugitivo.
Globinho — Noticiário infantil narrado por Ber-
to Filho. Colorido.

* Supor Amigos, Desenhos.
À Sombra do» laranjais — Novela baseada na
peça de Virialo Correia. Adaplação de Bene-
dito Rui Barbosa c Sylvan Paezzo, direção d.
Herval Rossano. Com Aracl Cardoso, Herval
Rossano, Ari Fontoura, Lauro Góes. Colorido.
Tom • J.rry _ Desenho d. Hanna • Barbera.
Colorido.
loco Motivai — Novel, do Cesiíeno Gabus
Mendes. Dir. d. Antônio Miziere. Com Eva To-
dor, Aracl Balabanian, lucélle Santos, Joio
Carlos Barroso, Walmor Chagas, Célia Biar, De-

I9h45m

JOhlOm

2lh

2lh5Jm

22h

22h30m

23h40m

241,

nis Carvalho, Elizangcla a oulros. Colorido.
(Estréia).
Jornal Nacional - Noticiário apreointado porCid Moreira ¦ Sérgio Chap.lln, Colorido.
Duas Vidas - Novela de Janete Clair. Direção
de Daniel Filho. Com Sadi Cabral, Beny Faria
e Isabel Ribeiro. Colorido.
Globo Repórter Atualidade - Enchente», auto-
móveis em São Paulo, Sobrad.nho a seleção na-
cional de fulebol.
Jornalismo Eletrônico. Noticiário.
O Rem-Am.do - Roapreseniaçío condensada
d» novela de Dias Gomes. Com Paulo Gra-
cindo, lima Duarte, Jardel Filho. Colorido.
Arquivo Confld.ncial - Filme: O Grand. lago
Azul. Colorido.

¦ Amanhã. Noliclírlò aprecsnlado por MárciaAVndos e Carlos Campbell. Colorido.
Coruja - Filme: O Homtm qu. lut. Só. Co-lorido.

CANAL 6

Ronald F. Monteiro

CANAL 2
Uh
18h30m

19h

20h -

Padrão. Abertura.
Galaria 2 — Informativo cultural sobr. arles
plásticas . mercado de arit. Hoje: A Influência
da Art. na Vida Diária.
Dossii — Documentário cientifico. Hoie: Res-
ponsabilidad. d. Educar (2a. parle). Colorido.
E.pecial Musical - Programa que focaliza no-
mes do sucesso da musica popular brasileira.
Ho|e: lupiscínio Rodrigue».
Pluf, O Fama,minh, _ Novela Infento luvenil
de Abaria Clara Machado. Com Norma Blum,
Dirce Migliacio, Zilka Salaberry . Flávio Mi-

gliacio. Colorido.
Huft, O Fantasminhe.
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1lh30m -

12hlSm -

12h«m -

13h

13h30m -

I3h55m -

Mh -

MhlSm -

T4h30m —

T4h45m -

13hl5ns -

15h45m —

lóhISm -

IlhOSm -

Uh40m —

IlhSSm -

19h35m -

I9h3lm -

201. -

2OI.50.n -

22h -

23h -

24h

OhOSm -

TVE — Circuito Nacional.
Inglâi com Fi»k. Colorido.
R.d. Flum!n.ns. d. Noticia. _ Apresentação
de José Salem.. Colorido.
Operação Esport. _ Apresentação d» Carlos
lima « Milton Colan. Colorido.
Panor.m. - Progr.m. ftmlnlno. Apreienteclo
de Luiw Marl., Jacyre lu», . M. Umt> Co.
lorido.
Rob.no Milost - Nollelérlo Mclil. Colorido.
Sérgio Bittencourt Informal _ Apr.ientecío d*Sérgio Bittencourt. Colorido.
Dr G.rson lorghor _ Informe, sobre pjiquii-tria.
Inlr. Atp.t _ Programa de Edna Savagit.

O T.xano. Film».
Ai do Espaço. Filme.
Jútii. Filme. Colorido.

Capitão Ai. - Filmes . desenhos! Viagem
Fantástica, Thuderbir. . Spa.d R.c.r. Colo-rido.

G.nt. Inocente - Piogram. infantil. Colorido.
Oi Trapalhões. Colorido.
Tch.n - A Grand. S.cada - Novela com Na-

d.a lippl, Plínio Marcos, Joana Fonn, Fausto
Rocha, Elly Fraz.r e Raul Cortez. Colorido.

O Esport. com João Saldanh. _ Colorido.
Grand. jornal _ Noticiário apresentado poríris lelti.rl, Ferreira Martins . Fau.to Rocha.
Colorido.

O Julg.m.nto - Novela com Eva Wilma. Hen-
r que Martin., Tony Remos. Colorido.
Switch. Seriado. Colorido.
Ja.on King. Seriado. Colorido.
J. Silvt.tr. - Programa de entrevi.tas. Hoje:
Nina Chaves.
Inform. Fin.nc.iro - Apre.aniaçao d. Nelson
Prior!. Colorido.
longa M.tr.g.m _ Filme: O Filho Pródigo. Co-
lorido.

CANAL 11
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Primeira novela coloridano horário das 19h, Loco Motivasestréia hoje com Denis Carvalhoe Elizângela no elenco

17h
Uh

20h

21h

22h

Conh.c.r. Proorama cultural.
A Empr.gad. Maluca - Seriado com Shirley
Boilt: Episódio. S. Eu Soub.ss.: Quatro sei-
soei. Colorido.
Oi Invasor.. - Seriado com Roy Thinnes. Epi-
sódio: A. Sanguessugas. |,, .«»,i0I Colorido.

Especial 77 — Musical apresentando a musica
popular internacional de hoie.

Aléns de tm.gin.çéo - S.riedo. Episódio: A
Morte Pedia Carona. Qu.tro sessões. Colorido.

SACOS E CANUDOS - T.x.o de Dedire. D.mrós. Dir. JoséCarlos de Souza. Com o Grupo TAL: Ive Penha, Hane Tho-me, Gil Pykyry, Ediclio Mendonça. T..tro Gláucio Gil PçaCardeal Arcovord. (237-7003). De 4,. . dom. ., 2ln Ini
gressos a CrS 20,00 e Cr$ 15.00. estudante,. Turbulentav.sao erme. de um grupo de jovens d. C.xia, ,obre arealidade que os cerca.

qui.lar a mulher (ou marido) do próximo (ou da pró-xima}.

A IONGA NOITE DE CRISTAl - CÍrnéíTlu^aA^rT.
Oduv.ldo Viana Filho. Dir. d. Gracindo Júnior. Com Os-waldo Loureiro, Mário Cardoso, Maria lúcia Dahl, Isabel Te-resa, Pedro Paulo Rangel . oulros. Cenários d. José An-ehiete. T..tro> João Caetano, Pça. Tirad.ntes (221-0305) De3a. . óa. . dom., á, 21ft, sáb., a, 20h e 22h, vesp. do-mmgos is I8h. Ingresso» ao preço único d. CrS 20 00 (18•nos). Ascensão . queda d. um grand. locutor, tendo oembiente de uma emissora d. TV como pano de fundo.

GATA EM TETO DE ZINCO QUENTE - Orem. d. T.nTnesse. Williams. Dir. d. Paulo José. Com Teresa Raquel.Pau o Gracindo, Antônio Fagundes, Gracinda Freire, Jac
queime l.urence. Marcu, Toledo, R.nato Coutinho, T.alroCopacabana, Av. Copacabana, 237 (257-1818, R. Teatro)De 3a. a óa. . dom. às 2lhl5m, sáb. às 20h a 22h30mVesp. de 5a. is 171. . dom. ã, lóh. Ingressos d. 3a. a 5a. ec<am. a Cf* 70,00 e Cri 40,00, estudantes, 6a. o sáb aCrS 70.00, 4a. . CrS 30,00 . CrS 15,00, estudante,. Vesp.5a. . CrS 60,00 (18 aons). Dramática noite d. crise sacodea amili, d. um rico plantador d. algodão no Sul do. Es-tados Unidos.

*" O"* O SEXO NOS SEPARE - Comedi, d. B.rlll.t .Gredy. D,r. d. Aurimar Roch.. Com Anilz. leone, AurimarRocha, Agncs Fontoura. Miguel Carrano, Ver. Brito, JoioBatrsta. T.atro d. Bolso d. l.blon, Av. Ataulfo d. P.lv.269 (287-0871). De 3a. . óa. i, 21h30m, séb. i, 20h30m
. 22h.t5m, dom. is 19b e 21h30m. Ingressos 3a. a CrS30.00 e CrS ,5,00, estudantes, de 4a. . dom. . Cr$ 60,00. CrS 30,00 estudantes. (18 .nos). Dois casal» .mlgos .n-volvido, em suaves emeças d. adultério.
TEMPO DE ESPERA - Roteiro . dir. d. Aldo leite. Comed. Nascimento, José Ignácio Morais, Cosme Júnior.Fátima Morais, liset. Ribeiro. Produção do Grupo Mu-t.r.o de Sèo luis do Maranhão. To.tro lxp.rim.nt.l C.cll-da Becker, Rua do Calote, 338 (265-9931). D. 3a a óa edom. à. 2lh30m. Sáb. i. 201. e 22h. Vesp. dom. 18h In-
gressos a CrS 20.00 . CrS 15,00, estudan.es. O silêncio
meti do que qualquer lexto falado poderia fazer, neste
pungente levantamento sobre a falta de perspectiva deuma miserável família do interior nordestino.

EQUUS - Drama d. Peter Shaffer. Dir. d. Celso Nunes.Com Emill.no Queiroz, Ricardo Blat, Amorno Palmo, Be.i-
ne Viany, Mon.h Delacy, Ana lúcia Torre, Alm.r Teles.B.b Viany, Davi Pinheiro . outros. T.atro do BNH Av
Chil.. 230 (224-9015). D. 3a. a 6a. e dom. i, 2lh, »áb!•s 19h e 22h, vesp. dom. is I8h. Ingressos de 3a. a 6a .dom. . CrS 60,00 . CrS 30,00, .slud.nles. Sábado, CS60.00, platéia especial diariamenle. a CrS 30,00. (18 anos).
Ingressos também i venda no Mercadinho Azul. Um psi-
qui.lr. desvenda, peiplexo, o» conflitos d. um estudante
d. 17 ano», culpado de um ato aparentemente gr.tuilode violência.

TUDO NO ESCURO - Comédia d. P.,.r Shaffer. Dir.çíode Jo Soares. Com JA Ssi^útí» Sarc.lo», Elizângela.Henr.quet. Brieba. Tony Ferreira. Antônio Carlos, Cláudiofontes e participação «special de Teresa Austregésilo Ce-nano. de Frederico Pedilha. Teatro Princesa h.b.l, Av.-mda Princesa Isabel, 186 (275-3346). De 3a. a 6a. e domas 21h30m. séb, i, 20h30m . 22h30m, vesp. dom. is 181.Ingre.so. 3a. 4a. . vesp. dom. . Cr$ 70.00 e ClS 40,00.
5a, 6a., sáb. e dom. (2.. sessão) a CrS 70,00. (16 anos). Ascomplexas conseqüências de uma pan. de luz.

O SANTO INQUÉRITO - Drama d. Dl.. Goma.. 0,^7.Flevio Rangel. Com Din. Sfat, (lalo Rossi. Cliu-dio Marzo, Carlos Vereza, Francisco Dantas, Waldir MalaMusica de Edu lobo. Teatro Ter ql»|, Ru, S|qut,r,"Campos 143 (235-1113). D. 3.. . ,ib. is 2lh30m, dom is18h30m e 21h30m. Ingressos d. 3.. . 6». . dom . CrS25.00, sáb a Cri 40,00. O c.minho d. um. jovem ch.i.d. v,d« rumo à fogueira. Alé dia 31.

FEIRA DO ADULTÉRIO - 3ei, minicomédi.s d. Briulio Pe-coso, Ziraldo, Joio Belhencouri, Paulo Ponte, e Armando
Cosia, lauro César Muniz e Jô Soares. Dir. d. Mauro Men-donça. Com Felipe Carone. Carlos Eduardo Dolebella
Cláudio Martins, Sueli Franco, Carlos Mola e Aygvtre O!:-
p.o. t.atro S.rrador, Rua Sen. Dantas, 13 (232-8531). De3». a 6a. . dom., is 21 h, ,ib.. i, 20h • 22h vesp. dom.
IBh. Ingressos d. 3.. . 5a. • dom. (ta. le.sio . CrS60.00 e CrS 30.00, estuda,,!,, 6a., sáb. e dom. (2a. ..,-
••o . CrS 50,00. Pequeno manual cênico lobr. como con-

CINDEREIA DO PETRÔIIO - Comédia d. Joio B.th.ncourl.
D,r. do autor^Com Norma Blum, Felip. W.gner, MiltonCarneiro, Berta loran. Ari leite. Janine Carneiro, IvanSena, Ce.ar Montenegro. Teatro Ginástico, Av GraçaAranha, 187 (221-4484). D. 4.. a Aa. ès 2lh!5m èib is201, . 2ihJOm, dom. 21h, v,,p. 4.. i, 17h . dom', i. ,6hIngresso, de 4a. a 6a. . dom., a CrS 50,00 e CrS 30,00. es-tuoentes. Sib. . CrS 60.00 . vesp. de 4.. a Cr» 20,00 (18enos). A França re.olv. ,u. cris. d. petróleo atr.vé, do..«nfici. - não muito doloroso - d. um. d. sua. |oven,cdades..

Em seu último mês de carreira no Teatro Teresa Raquel, O Santo Inauéritx»
rll! 2reÇZS populares até o dia 31: CrS 25,00 e Cr$ 40.00 (só aos sábados). O atorLlaudto Marzo (na foto, com Dina Sfat) permanece no elenco apenas durante estascttiana.

Rádio JORNAL
DO BRASIL

ZYD66

AM-940-KHz OT-4875 kHzDiariamente das 6h às 2h30m

, -8hf 
"XT HOÍ' "° J°*NAL °° BRA5|l- Apre.en.laç.o de Orlando de Souza.

8h35m - ROTEIRO - Produção . apr.s.ni.çíode An, Maria Machado. .P"»«niaçj0
9h - INFORME ECONÔMICO - Protíuç.0 H,Casar Mola . apresentação d. Orlando d. Souza
15h - MÚSICA CONTEMPORÂNEA - proorí

grama: RodStew.rt. S..pp.„ W.tf . Atou^Uh. Pro-duç.o d. Alb.no Cario. d. C.rv.lho. Apr.,.n,.ç,od. F.rnando M.nsur.
23h - NOTURNO - Especial com Jorge BenProdução • apreientação d. luf, Carie» Saroldl
JORNAL DO BRASIL INFORMA - 7h30m 12h30m. 18h20m, 0h30m. Sábado . domlngoTttaOm

.2h30m, ,8h30m, 0h30m. &ijgg£'$£&d. Souza. William Mendonça . Jorg. Necf.hi
INFORMATIVOS INTERMEDIÁRIOS - Fl.ihe.no. Intervalo, mu.icel. . Informativo, d. um rtil,nulo, i. mele. hora, de léguride . Mxi..f.|r.

FM-ESTÉREO - 99.7 MHz

ÜD DOLBY SYSTEM

Diariamente das 7h à Ih

HOJE

«.„ 
2,°h.-.Ab,r,u" •*» 6piii Ob.rto, Cont. dl$ " «onifacio, d. Vcrdi (Filarmônica d. Berlim .Kara,.n 6:53). Mil.,., J.r„ . Erifjfi, „. yo|u,. Ib,,,.,. d. Albénlz (Aliei. d. L.rroch, -17.20). Noturno p,r. ,„a„. Orq„.„r„, K „6 deMozart (Sinfônica d, Londre, . Peier Maag - 15-40)Concrt. em Oi Maior, r 

' 
. 0rqü.„r,; JAlbrechlsberg.r fZ.b.l.t. . Paul Kuen.z _ 17-05)

(Maizel e Frl.rmomcj de Viena - 36:45). Sai, Epi-.r.f.. Antigo», de Debussy (Duo Kon.ar.ky _«1). S.„.,0 ,m u M.ior_ Qp 4i ^ J
(Membro, do Oeteto Filarmônico de Berlim -30:10-. Concerto ,m li B.mol Maior, p.„ doi, Pia-"»• . Orquestra, de Mendelssohn (Cold e Fl-dale"oV 0rqü""" d* Fi'Jdclfií * °'m>nd:< ~

AMANHA
20h - Suil. d. Danças. d. Jo.ef Starzer (Eduar.do Mel.u, - ,8:40. Sonata em U Menor, paraFlauta Doe. Op. 1/4. d, Haendel (linde - 1 I 25)Sinfonia „9 1. .m R. Mlior, „ „ ^*

WMuhta - 26:15). Trio com Piano em Ml BemolMaior, de Haydn (Beaux Art, - 17:40). Suite Fran-c... d. Peulenc (Orquestra de Pari, e Pré„e .11:50). Son.,. n9 3, ,m f, „,„„_ Qp ^ &lArrau - 40,38», Cone,,,, .m U Mjior, ob<j.
Oarnor. . Orqu...,. d. Corda,, de B„ch (Hollinç»,- 17:00). Sonata par. Violino . Piano n? 3. Op «de Gneg (W.llomirska e Barbosa - 24:IB).

INFORMATIVO DE UM MINUTO - D. 2a . ,ib

m V,2h,.',Sh' ',h' 20h' "h' Mh' d™-»» toh]Uh, 15h, I8h, 23h . 24h.

Correspondência para a RÁDIO JORNAL DO BRA~
«££. Bra.il, 500 - 7.o .„dar _ T.|tfon,(

P.r. rec.b.r m.n.alm.nt. o Bol.lim d. programa.
çio d. Cléisico, em FM, ba.i, «nvl,, UMA VEZ o•eu nome e endereço i RÁDIO JORNAL DO IRA-
ÜUm, Av. Ir.sll. SOO. Oferecimento Rádio JB/

Artes
Plásticas

ACERVO - Obra, d. Dl Cavalcanti, Por.inarl, Da-
?',?,•,V°lpl 

•""• ou,ro*- G,l,ri' 'Penem., Ru.Aníbal d. M.ndonç., 27. 2,., d« 14h i. 23h, d.3«. • óa. d.» Ilh i» 23h, ,4b, da. lOh J, |3h .da. lóh ii ilh, dom. das I6h i. 21h. Ali dia

ACERVO - Obras de Band.ira, Br.ch.r. Joio Ca-mar., lenelli, Krajcberg, Ivan Serpa e outro». Galeria
Bonino, Rua Barata Ribeiro, 578. D* 2a. . ,ib., da»
lOh i» 12h e das 161. i» 22h. Al. dia 12.
HINRIQÜI AlVIM CORRÊA - D.s.nho. d. .ériTÃ
Gu.rr. do» Hom.ns. Mus.u Nacional de B.I„.Art...
Av. Rio Branco, 199. D. 3a. . ó.., dai 12h30m ii
l»h30m, »ib. e dom, da, 15h a. IBh. Até domingo.
MOSTRA Dl FÉRIAS - Obra, d. Alv.ar, Eduardo do
Passo, H. H.riel, Unlt. Holtt, Lul. Trlmano, Sonla
Str.v. • mil. 22 anistas. G.l.ri. de Arte, Sant. Te-
t»M, Adminittraçia Regional, Ru. M.ué, 136 De
2». . téb. da. 13h i. 18h. Até ..xla-feira.
COliTIVA - Pintura», tapeçaria» • gr.vuras d.
M.b., W.k.bay.shl, l.neli, Farnes. e outros. Con-
lerne Art... Ru. Marquês d. 5. Vicente, 52, lo|.
261. De 2». . 6.., da. 10 i. 19h. Até di. 15.
COLETIVA — Mostre de pintura», litografia», gravu-
rai, eiculturas, terlgrafias e d.tenho» de Da.-i. M«.
«tf, Dl Cavalcanti, Antônio Parreira,. BíW-sna Cj!.
deron, ÁAano«l Santi.go, Oxana, Guignard o outro».
além de uma térie de peça» de a.tatuéria barroca
braiileira do »éc. XVIII. Galaria I,landim. Rua Tei-
«ir. de M.lo. 31-E. De 2a. a 6a. d.» 14h is 23h,
sáb. das I4h is 19.

EXPOSIÇÕES
MORINGAS, TALHAS E POTES - Mo.tr. de 100 pe-
ç.s de b.rro. originiri.i de quaie todo» o» E.tadoi
brisil.iro», com predomlrunci. d. Bahia, Min.» •
Pernambuco. Muteu de Arte. e Tradiçs*. Popular..,
Ru. Pr.sld.nt. Pedreira, 78 — Ingi, Niterói. De 3».
e domingo, da» Uh è. 17h. Até di. 31.
IMAGENS E DOCUMENTOS! ICNOORAFIA - De.t-
nhoj, pftVUfiUi taujrel** fot**$'s*\s s pír.Tijíe» d*
«rtistjs br«iileiros 0 estrangeiros qu» Uustr*m ú-
tos históricos, hábitos tt costumes do povo briuJ*
ítifo. Biblioteca Nacional, Av. Rio Brarvo *' n.°. De
2a. a 6a. das 10h30m i» 16h30m, sab. das 12 i:
I7h30m.

INDUMENTÁRIA HISTÓRICA - Gravuras « foto»
mostrando • evolução doi trates civis • miÜraret no
Brasil. Mu.tu d. Imag.m e do Som. Praça Rui B.r-
bosa, 1. D. 2a. . 6a.. .--. 13h 1» 17h. Alé dia 31.

f!
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CRIANÇA
NENHUM PROBLEMA
QUE NÃO SE POSSA

RESOLVER - COM
A TERAPIA ADEQUADA

• i

UMA ENGRENAGEM MÍNIMA,
DE ASPECTO DE FERRAMENTA,
NA VERDADE t UMA
CAIXA DE MÚSICA

• CAIXA DE MUSICA — E*
um objeto supérfluo, indis-
cutivelmente. Mas é tão
baratinho e de um efeito
tão delicado que vale a pe-na a compra. Trata-se do
mini-rcalejo, um mecanis-
mo de caixinha de músi-
ca que se prende na pra-
telcira de uma estante,
num vão de porta, e se mo-
vimenta com unia alavan-
ca. Custa Cr$ 180, na IIGP
(K. Visconde do Pirajá, 487
loja 101).

CAMISETAS — A moda
em Nova Iorque é usar ca-
jmisetas longas, marcadas
por cintos estreitos. Em
Ipanema já se encontram
alguns modelos, em suedi-
ne, com aplicações de pur-
purina plastificada, de
mangas curtas. Custam Cr$
280, na Strega (R. Farme
de Amoedo, 85).

DECALQUES — Para
enfeitar e completar os ca-
demos de História Natural
das crianças, os decalques
de insetos, com movimen-
tos, à venda na Papirus,
por Cr$ 2 cada. (R. Vis-
conde de Pirajá, 330 loja
317).

CURSOS
MERGULHO — Contl-

nuam abertas, até o dia 10
de março, as Inscrições pa-ra o 12? curso de mergu-
lho da Cemar (Centro de
Estudos do Mar), em con-
vênio com a Subaquática.
O curso aceita adolescen-
tes e adultos. (R. Marques
de Olinda, 18. Tels.: 
226-4978 e 266-7092).

ARTE — O Centro
Educacional Calouste Gul-
benklan oferece várias mo-
dalldades de cursos de ar-
tesanato, artes plásticas,
música e teatro, com opções
de horários diurnos ou no-
turnos. As Inscrições es-
tão abertas até o dia 11 de
março, no horário das 9 às
16 hs. (R. Benedito Hlpóli-
to. esquina de Marques de
Pombal. Tels.: 221-7760 ou232-1087).

OFERTAS E LIQUIDAÇÕES
Camisetas — Vários tipos de T-shirts lisas cestarnpadas, pijamas de crianças, conjuntos detíiorts e camisas de malha, estão por preçosde atacado 710 depósito Hcring de Ipanema(R. Garcia d'Avila, 105)
Utilidades — Táboas dc passar por Cr$ 149C£cr\ 

V?láStÍCí T0 -SaÍaS' C("í,flS e »««*«.por Cr$ 3,29 a unidade, são algumas dasofertas validas até quarta-feira, amanhã, naslojas ao Mar e Terra e Só Preço
Roupa masculina — Todo o estoque dc fim dcverão, em liquidação nas lojas da QuintaAvenida (Centro, Copacabana e Tijuca)
Moda Boutique — Já começou também aremarcação da Mônaco. Vale procurar comcuidado as sandálias dc tecido, as espadrlllcs esapatos finos, que têm ótimas formas c preçosdesde Cr$ 49,00 (Av. Copacabana, 420-A)
Roupas e acessórios — Muitos detalhes debijulerias, bolsinhas, blusas e batas na LolaMoon (R. Visconde de Pirajá, 2S1 loja L)
Roupa Infantil - Descontos de até 80% nascompras efetuadas na Barbosa Freitas durante omes dc março (Av. Copacabana, esquinade Sta. Clara)
Moda unissex — A partir de hoje, renovação dcestoque, com liquidação da moda de verão naMau-Mau (R. Visconde de Pirajá, 200)
Moda feminina — Além do estoque de verão aLebelson remarca também parte da roupa e 

'
acessórios dc meia-estação, durante poucos dias(R. Raimundo Correia, 35-A eR. Álvaro Alvim, 21-A)

Magazln — Utilidades, roupas, brinquedos estãoem oferta na loja do centro da Hclal(R. Sete de Setembro, 145 a 149)

T^yovA iorque _
I^^J A situação tor-

1 ^B nou-sc intolerá-
, vel . S e u filhosimplesmente não podecontinuar desse jeito —

seja qual for es.se jeito.Você começa a pensar queprecisa de ajuda. E .sabe
que, embora haja muitos
terapeutas disponíveis,
ainda não se decidiu como
começar.

Realmente, não é fácil.
Colocar uma criança sob
terapia é uni passo sério,
que deve ser dado com cul-
dado. Pode ser útil saber
qual a espécie de problemasos terapeutas procuram.Alguns são: a criança estáaborrecida ou infeliz du-
rante quase todo o tempo
ou teve uma sensível mu-
dança de 'npemmento:
Isto pode t* .xpllcar pelofato de seu progresso com
outras crianças ter sido tn-
terromnido. ou porque teve
sérios reveses na escolaou crises na familia. Ou-
tra.s causas que podemocorrer são temores psíco-logicamente paralisantes,
pesadelos freqüentes, lnca-
pacldadc de se separar do.s
pais, conflitos constantes,
pequenos furtos ou ter pos-to fogo acidentalmente em
alguma coisa.

Em todas as listas de sin-
tomas — os quais poderiamser muito mais do que os
relacionados aqui — é lm-
portante ter em mente queos problemas sérios que
podem exigir terapia não
são temporários. São crô-

nicos, recorrendo írequen-
temente.

Se tiver decidido querealmente precisa de aju-da, o seu pióxímo passoserá o de encontrá-la. A
maneira mais freqüente-
mente recomendada é a de
procurar referências de
pessoas em quem se con-
fia, como o médico da fa-
mília, um religioso, um
professor ou orientador,
ou amigos cujos filhos es-
tiveram sob terapia. Se
essas fontes se revelarem
insatisfatórias, o caminho
mais lógico é procurar um
hospital: chame o Depar-
tamento de Psiquiatria e
peça a alguém para dar
um conselho. Outra alter-
nativa são as clinicas In-
fantls.

Quase sempre não será
a criança a primeira a se
consultar com o psiquia-tra, mas os próprios pais.O psiquiatra deverá com-
preender o grau de per-cepção paterna do proble-ma, antes de chamar a
criança ao consultório. Se |necessário, a criança tam-
bém será ouvida.

O terapeuta pode ser um
psiquiatra, um psicólogo ouum assistente soclal-psi-
quiátrlco, os quais deve-
rão ter sido formados de
maneira similar, embora
seus antecedentes sejam, às
vezes, completamente dife-
rentes. Se o problema da
criança for aparente parao terapeuta — tristeza
provocada pela morte de
um pai, por exemplo — a

terapia será começada
imediatamente. Se for
mais complicado, en-
volvendo causas neuroló-
gicas e/ou emocionais, um
diagnóstico detalhado se-
rá aconselhável. Isso lm-
plica uma série de exa-
mes, geralmente adniinls-
trados por um psicólogoaltamente qualificado, po-dendo envolver até testes
de Inteligência e aplica-
ção. Esses testes revelarão
ao terapeuta o comporta-
mento da criança sob ten-
são e fornecerão pistassobre possíveis difleulda-
des de aprendizagem.

Começada a terapia.'esta
pode ser de várias espécies,
dependendo do problemada criança e das prefercn-
cfas ou formação do terá-
pèuta. Atualmente, qun.setodos os problemas lnían-
tis são vistos como um sin-
toma de dificuldades fami-
liares mais amplas, o queimplica numa terapia fa-
mlllar, com todos os mem-
bros participando no tra-
bnlho.

Se se tenta a terapia dc
comportamento, o foco es-
taria sobre o problema da
criança, com o terapeuta
encarando-o como um
com porta mer. to adquirido e
que pode ser desaprendido
e substituído por outro
mais construtivo. Por
exemplo, se uma criança
Uver súbitos acessos de fú-ria para atrair a atenção
dos pais. o terapeuta podetentar diminuir a frequén-
cia desses acessos enslimn-
do à criança outras formas
de chamar a atenção pa-terna.

Sc se tenta um angulo
analítico, os sentimentos ea personalidade geral dacriança costumam receber
maior ênfase, na hipótese
do sintoma não ser o pro-blema, mas apenas uma
Indicação de alguma cau-
sa subjacente. Claro, ou-
trás alternativas também
funcionam, mas nesse caso
as emoções serão predoml-nantes.

são temporários. São crô-
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IO jornal dos esportes
I que vem dentro
I do Jornal do Brasil.
¦ Toda segunda-feira, òjoqia. do Brasil ganha

| o únieo suplemento dedieado
exclusivamente a csj.or.es de Ioda a
imprensa carioca. Ê ler e ficar por dentro.

Cinofilia l'imln Roberto Godinho

PET
HOUSE

Teresópolis ganhou um prêmio ao que vem sen-ao executado ali com respeito á Cinofilia. Luiz Al-fredo Caldeira, adestrador, handler, criador e ca-Uiorreiro de excelente reputação cm todo o Brasil,ÍSSTuStS,'de tosas-hanhos e arli90S ca-
Ninguém ignora a importância de Teresópoliscomo centro cinófilo. tanto como sede dc impor-tantes canis, como por ser palco anualmente de di-

_££!_?_ 
elP°SÍÇT geraís- Wclalizadas e interna-

Sjf^uela cfdade estão localizados canis do
Se 

do Ub\r<>;n«a, dc Manoel Luis Santiago, commodelarcs instalações, especializado em Fox-Terriersde pelo liso, que posso classificar, sem correr o riscode injustiçar nenhum outro criador, como o melhorcomais bem montado canil daquela raça no Grande
PtLH 

d,ecI?rei em outras oportunidades que a raçaPointer Inglês pode se considerar hoje a melhor ca
TrrtJ€"l 

Cnada dc quanlas existam "° Brasil, e
IZÍfV \S °,"arda atuttl!"ente o melhor plantei dePointer* Ingleses que temos, todos habitando os li-
rin rn? n'lH rra'"?«''i<.//. propriedade dc Marleneaa. Costa plme,itcl. Poderia ainda citar aquela ci-
ílfnt!i!ra"tt 

C0"W "Wrada dc vera"ci0 de Brandesplanteis, como por exemplo, o Kanll of Beesse dc
niaturan,K,Ur°'Ík- T Í& tWllXe par(l ° Brasil.'um
Z.,T 

'""JOrta"u^ criadores norte-americanos.
n,Z 

™es,no*er apontado hoje como verdadeirovoador do melhor tipo da raça que já começa a
fesmoroiiar. 

depois de uma boa fase que não cie-
retida* l 

°'. "'!0S' deVÍd0 " consaguinidadesrepetidas. Somente por ser a sede do Ubirajara edoTranquilUij. Teresópolis já pedia também seu co-mercio especializado em artigos e cuidados aos ca-chorros de fino trato, e ai está a Pet llouseA casa está localizada na Avenida J J deAraújo Regadas, nfi 225. loja A 3. no Parque'Re-gaaas. no mais movimentado centro comercial deTeresópolis Sinto-me inteiramente á vontade parafalar dos 'donos da casa", já que pertencem am-bos a minha equipe de trabalho em pistas dc ex-posição, lutando a meu lado na tarefa dc tornarmais apresentáveis- todos os cachorros que passocomo handler profissional. Graças às habilidosasmãos dc Cleo Caldeira, o público assiste às mao-mficas pelagens que deslizam pelas minhas mãos-nao acredito que em todo o Brasil alguém con-siga condicionar para a pista um Schnauzer umS'}'!!lser Spanicl. um Coeker Inglês ou um Boxcrmelhor do que esta profissional tcresopalltana Aarte dc maqullar cachorros para a pista é privilé-gio no Brasil, de umas seis pessoas no máximo eCleo pode se considerar entre elas. Conhece muitacoisa dc trimming c sabe tudo de grooming: aque-les que ja a assistiram trabalhar no meu boxe sãosuas melhores testemunhas. Maquilar não c pintarem cada show o cachorro pedirá um condiciona-mento diferente, dentro das suas necessidades na-qucle dia. Por isso tão poucas pessoas no Brasil exe-cutam este serviço. A Pet llouse e uma loja iguala tantas outras existentes no Rio e em São Paulomas torna-se importante por estar localizada emTeresópolis. por ser a pioneira naquelas redonde-zas num serviço altamente especializado, dirigidopor profissionais de capacidade comprovada

*""'" __í____l'' -'-¦-'' ''"¦-"•' '"' -. '"-' - -'v '''-l-ãil.

Cheyenne dos Pampas, Fila Brasileirocriação de Cláudio João Fontes, propriedadePedro Ernesto Gama Filho (CanilShalako Gama Filho)

* * *

1) A Atlântica Cinematográfica continuaapresentando bons documentários sobre cães paraseus jornais da tela. Atualmente exibe um traba-lho da raça Dobennann como cão de guarda deresidências, filmado no Canil Casablanca, com a
participação de Luis Motta (dono do Canil) doadestrador Miguel Vieira e da campeã Areta'vonWerneck. As cenas sào todas reais, sem a mini-ma montagem técnica, e nelas Miguel Vieira ar-riscou sua própria segurança para mostrar ao pú-blico as notáveis condições de cão de guarda de umverdadeiro Dobennann.

2) Não têm sido poucas as pessoas que meprocuram para exaltar o trabalho do Dr HaroldoBarra, tenente do nosso Exército, veterinário domi-ciliar de imensa clientela e que atualmente temsido o jeito dos casos sem jeito. Conheço-o desdeacadêmico, acompanhei de perto sua luta e seusesforços por amor a sua profissão, por isso acho queele realmente merece o reconhecimento de sua cli-enteia e dos cachorreiros de bom senso.

3) A caminho para a Argentina, onde julgarános próximos dias, passou pelo Rio de Janeiro afamosa criadora e juíza inglesa, ora radicada nosEstados Unidos, Mrs Irene Martin. Criadora decoeker Ingleses, Mrs Martin é o titular do CanilMerryborne, e, segundo rumores, deverá ser a jui-za para todos os grupos na especial para cães deraça que a SBCCC realizará na primeira ouinzenade março no Rio de Janeiro.

4) O Teresópolis Kennel Clube prepara umaexposição geral para meados de tnarço, programa-da para uma sexta-feira e um sábado, tendo con-Tidado para julgá-la o casal Spector, da Areentl-na.
5) Aos Kennels estaduais, comunico que estaseção esta aberta a seus noticiários, é só remetersm_s c reulares, expedientes e noticias, para a RuaSao Clemente. 158 ap. 201 - Botafogo - Rio deJaneiro que o Brasil inteiro tomará conhecimentodas atividades do seu clube.
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LUIZ CARLOS BRAVO CAIJLOS

PROBLEMA N.° 630
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Encontradas 47 palavras: 14 do 4 loiras;
21 de 5; 8 de 6; 1 de 7; • 1 de 10\

INSTRUÇÕES:

O objetivo deste |ogo é formar o maior número possível de palavras
de qualro letras ou mais, asando apenas as letras que aqui aparecem mis-
turadas e que formam uma palavra-chave (a palavra-chave é sempre apre-
sentada na edição do dia seguinte, em letras maiúsculas, juntamente com
as palavras encontrados no problema anterior). A letra maior deverá apare-
cor obrigatoriamente em todas as palavras, em qualquer posição. Uma letra
não poderá aparecer em cada palavra maior número de vezes do que na
palavra-chavo. O autor não usa dicionário a só apresenta palavras de uso
corrente, por isso o leitor multas vezes encontrará mais palavras do que ai
publicadas no dia seguinte. Não valem verbos, nomes próprios, plurais
nem gíria.

PALAVRAS DO N.° «29:

apuro, árido, erre, arreio, áureo, dólar, dure, duro, tira, •rárie, erradio,
errado, erro, irado, Irra, lardo, lepra, lerda, lerdo, lária, lira, lorde,
lorpa, loura, luar, odre, ópera, oral, orla, ourela, padeiro, padre,
palor, pardo, paredro, páreo, pedra, pera, ptral, perda, PERDULÁRIO,
párola, pior, piora, pira, poder, podre, poeira, pelar, polder, potdra,
prado, preá, predial, prédio, prélio, prelo, prol, prole, prurido, pura, purê,
puro, rádio, raio, ralo, rápido, repúdio, roda, rodela, rola, roupa, roupeira,
rude, rúpia, rural, urála, urro.
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HORÓSCOPO JEAN PERRIER

FINANÇAS AMOR SAÚDE PESSOAL
CARNEIRO - 21 de março a 20 de abril

Correspondência que lhe
Irará uma boa notfcia « res-
peito de um negócio Impor-
tante. Tenha confiança nas
pessoas que lhe fizerem
promessas.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Provas de afeto • admira-
cão. Um amigo (>) qut vi-
v« longe se lembrara de
você e do passado. Mas
não deixe um amor tínet*
ro por um amor duvidoio.

Cuidado, pois você será
vítima do amigos mal-
intencionados.

Dia benéfico para se
interessar por seu lar-
Mude a decoração.

Ponha em valor a sua per-
sonelidade • cuidado com
seu excesso de modéstia.
As circunstancias serão bo-
néficas. Você deve tratar de
seus negócios diretamente.

Não deixe de lado um amor
sincero por um incerto •
•vite, principalmente, at
aventuras, pois um «scan-
dalo poder» acontecer.

Dores de estômago e
aueimú-duras devem ser
temidas.

Se você tiver tampo:
dia benéfico para pre-
parar uma interessante
viagem.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho
Você está em condições de
defender seus interesses
com sucesso. Continuo fir-
me em «eus propósitos,
sem ouvir as pessoas pessi-
mistas.

Faça um esforço a fim de
evitar uma vida senti men-
tal que o (a) decepcionara
pois o dia de hojo é mar-
cado por ciúme e uma pai-
xão violenta.

Seja previdente, vigie
soui den'cs e consulte
um dentiMa.

Cuidado: tensão no iou
l*r, evite as discussões
inúteis.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho
Plano profissional benéfico.
Cuidado com os negócios
duvidosos o não empreste
dinheiro. Você deve evitar
também as solicitações.

Sentimentos vivos • inten*
sos, encontro proveitoso pa-
ra seu futuro. No plano
familiar, a compreensão se-
rá total.

Saúde tributária do mo-
ral. Evite Iodos os cx-
cessos o não beba ál-
cool.

Tenha piedade das pes-
soas que nao possuem
sua vitalidade.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

fwÈk
Trabalho normal, negócios
benéficos a especulações
excelentes. Mantenha ót**>
mas relações com seus co>
laboradores. Guarde tecre-
tos seus projetos. 

Não duvide do amor da
pessoa amada, evite todas
as discussões. Procure ter
ao teu lado uma pessoa
que não lhe dê problemas.

Tudo irá muito bem, e
você se sentirá em pio-
na forma física.

Dia benéfico para en-
frentar um problama fa-
miliar complicado.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 He setembro
Seja realista, não discuta
no setor profissional. Plano
financeiro benéfico. Algu-
mai discussões nos seus ne-
gócios, muito cuidado.

Saiba que uma reunião po-
dera lhe dar muita altgria.
Mas saiba, também, que o
plano sentimental o(t) de-
cepcionara muito. Não for*
ce o destino.

Nada deve ser essinala-
do. Saúde boa no con-
junto, passeie mais.

Dia benéfico para ume
reunião com amigos ou
familiares.

BALANÇA — 23 de setembro a 22 de outubro
Est* dia terá benéfico para
um pedido de adiantamen-
to ou de aumento de sala-
rio. Um projeto lhe dará in-
teira satisfação.

Seja otimista • dinâmico (a)
e você viverá um excelente
dia. No seu lar, resolva seus
problemas.

Não se resfrie, pois um
pouco d« aima ou de
losio deve ser temido.

Você deve tomar muito
cuidado, pois stu orgu-
lho poderá prejudicá-lo.

ESCORPIÃO — 23 de outubro a 21 de novembro

iWÊk
Se|a diplomata nos negó-
cios. Trabalho fastidioso.
Evite todas as despesas. Não
inicie um empreendimento
duvidoso, cuidado com ter-
celrot.

Dia benéfico para acabar
com um mal-entendido •
esquecer o* rancores. Ve-
cê será felis • podo espe-
rar pele roalisacáo de seut
desejos.

Pernas frágeis, cuidado
com seus joelhos.

Nío te esqueça de pôr
em dia • tua corretpon*
dência • teut documen-
toa.

SAGITÁRIO — 22 de novembro a 21 de dezembro
Negócio* difíceis. Não to-
me nenhuma iniciativa. Pos-
sível perda de dinheiro.
Apenas nos estudos, voei
terá satisfações. Prudência.

Não desanime • não des-
confio da pessoa amada.
Par* alguns nativos, um*
carta trará uma grand* d*-
cepção.

Possíveis problemas re-
nait mas nada de mui-
to grave deve ser temi-
do.

Reuni õ • t favorecidas.
Satisfações • harmonia
com seut amigos.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro
Proposta de trabalho a es-
tudar seriamente. Emprésti-
mos favorecidos. Você terá
uma grande energia e com
isto seus projetos poderão
progredir.

Voe* fará um novo conhe-
cimento no decorrer de
uma reunião. Est* encontro
tomará rapidamente um im-
portante lugar na sua vida
sentimental.

Você precisa de uma ali-
montaçêo rica em vila*
mina B,

Cuide bem de tuas ami-
zades, pois elas pode-
rão lhe ser multo úteis.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro
Idéias claras que lhe per-
milirão realizar seus proje*
to». Todavia, evite os en-
contros de negócios e adie
iodas as decisões importan-

I tes.

Você receberá numerosas
provas d* ternura e de
amor. Você não ficará de-
cepcionado (a). Plano fami-
liar excelente.

Para se manter em ex*
celcnte forma, pratique
ginástica.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

!Você 

deve desconfiar de
cortas promessas profissio- Nada de extraordinário

I nau. Cuidado com seus ne* marcará este dia. Os astros
j gócios. você podo ser en- o (a) predispõe a uma fali,
I ganado (a). Surpresas fin«o- da liberdade.
I ^eirjs.

Importante encontro pa*
ra seu futuro e agrada-
vai surpresa a esperar.

Cuide bem de seus pés.
Não faça esforços.

Você dev* tar discreto
• não falar d* seut pro-
jetot.

CBUZADAS CARLOS DA SILVA

HORIZONTAIS — I — vela triangular ou (raramente) qua-
drangular, envergada entre a carangueja e o tope de mas-
tro. 7 — dii-se da porção superior do ligamento sacro-
lliaco, a que também se chama ligamento vago. 9 — o
Poder Judiciário do um Estado, que diz respeito a julga-
mento. 13 — o primeiro sulco do arado, que servia para
regular os outros. 14 - porto da Etiópia, na unidade au-
tônoma da Eritréia. 15 — sentir ou manifestar com exces-
so ou grande intensidade. 16 — uma das quatro sílabas
de que so serviam os bijantinos para solfejar. 17 — diz-se
do animal adulto próprio para reprodução ou para corte.
18 — titulo dos chefes de cortas tribos ou províncias muçul-
manas. 20 — (mit. egípcia) divindade suprema primogênia e
soberano do céu. 21 - grande ave africana. 23 — gravado,
sobrecarregado. 25 — convites, merendas nas catedrais,

"*, - • *•
r:^«*H
ik " .•« i .**

m

li

p I S T—U pjtlK

lilllilili!
:4=F===F==
JT ^.T—.P ¦

iõ PJ.I

- mm\ : 1 1 I I i I

colcgiadas e mosteiros nos sele dias do Advento. 26 —
antiga embarcação oriental, de mastros e remos de bam-
bu, semelhante á fusta, e usada na guerra ou no comer-
cio. 28 — variedade de anfibólio composta de silicato de
cálcio e de magnésio, quo se apresenta cm massas fibro-
sas incombustíveis e infusíveis, de aplicação comercia1,
sondo o amianto sua variedade mais pura (pi.).
VERTICAIS — 1 — espécie de marisco, também conhecido
por pá-de-burro. 2 — (ant.) espécie de mandril. 3 — apen
to de mão por cumprimento. 4 — (Portugal) pão pequeno
ou bolo que se faz para as crianças quando se coze o pão.
5 — orixá que representa as potências contrárias ao ho-
mem, e assimilado pelos afro-baiano» ao demônio dos ca*
tólicos, porém cultuado por eles. porque o temem. 6 —
tumores moles ou flácidos das pálpebras. 8 — designati-
vo dos livros destinados a apaziguar discórdias entre os
cristãos doi primeiros séculos. 10 — peixe da ordem dos
isospòndilos, de corpo esguio, escamas finai, cabeça pe-
quena e pontiaguda, cor olivácea e guelras prateadas, cau-
da fortemente bifurcada, obarana, ubarana. 11 — camas de
varas. 12 — medida antiga para recldos. 19 — pedra que
assenta nos pilares que sustentam o espiguoiro. 22 — flu-
tuador de cordas usado na pesca, nos aparelhos d* arras-
tar para terra. 24 — período de tempo contado segundo
as regras da asttpnomia. 27 — primfira nota da antiga es-
cala musical. Léxicos: Morais, Melhoramentos, Aurélio •
Casanovat.

SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR
HORIZONTAIS — paco-paco, acabiras, catar, item, ona, um,

lo, parolagem, iviraro, ocn, trama, aeroldros, ad, ter-
rorem, boana, sero. VERTICAIS — pacoplo, acanaveado,
calarineta, oba, pirula, cai, osl, forno, elm, mártir, or,
gordos, pasmo, *rre, moer, ren, ora, ab.

\

Correspondência, colaborações • ramessa d* livrot •
revistai para: Rua dat Palmeiras, 57 ap. 4 — Beta-
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CHARLES M. SCHULZ

MEU AVO MÃO ERA
MUITO OE LER,
ENTENDE ?

I (ESTOU COM IMEDON
|í\ DE LER E6TE LI-
Ü %. VRO, MARCIE'.
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ELE DIZIA QUE SE
VOCÊ LER DErvAAlS,.
SUA CABEGA CAI !

COMECE O PRIMEIRO
CAPITULO, SENHOR,
E DEJXE A CABEÇArPOR /VAIINHA CONTAI

A.C. JOHNNY HART

EURECAD DESCOBRI DE ONDE
VEM A NEVEÍ

VOCÊ ANDOU
BlSBILHOTANDO
M£U6 CÁLCULOS!,,
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O MAGO DE ID BRANT PARKER e JOHNNY HART

QUE QUE ESTA. ERRADO
COrv\ ELE ? 1

/ PODE CURAR^V- 
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NO DESENHO, UMA VISÃO
DO MUNDO

Lena Frias
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RIAÇA0 ARTI,,T'CA 1 
RICHARD NIXON IEONID BREjNEV PAUIO VI Ê^Ú. ~—' (%

ELES 

pertencem à nova gera-
ção de desenhistas franceses
e se colocam entre os melho-
res do mundo: Jean Mulatler

e Iiiicques, no momento no Brasil, on-
de permanecerão por alguns dias. Mu-
latler é o autor de famosas carlcatu-
ras que, multo mais do que simples
retratos engraçados, revelam o perfil
psicológico e fazem a síntese da per-
sonalidade do caricaturado. Foi com
um desenho de John Wayne, uma es-
pe-cle de modelo do americano n.° 1,
que Mulatler, há quatro anos, con-
qulstou os Estados Unidos e o merca-
do norte-americano. Para a revista
Esquire, ele é um dos três carlcatu-
rlstas franceses que revolucionaram
o cartum (os outros são Morchoisne
e Ricor). Com as caricaturas dos can-
didatos ao parlamento alemão Helmut
Kohl e Kelrnut Schmldt, do Ministro
das Relações Exteriores Franz Gens-
cher e do direitista Franz Strauss, ca-
pas de quatro números sucessivos da
revista Der Splegel no ano passado,
ele acabou de se impor à Europa.
Lucques, já publicado no Brasil algu-
mas vezes, é autor de irreverentes de-
senhos eróticos, de um erotismo ru-
de e desconcertante, embora na maio-
ria das vezes envolvido por uma au-
ra de intenso lirismo (ele é também
poeta e contista).

Os dois, discretamente, passaram
o carnaval no Rio. Quase garotos —
Mulatler tem 28 anos e Lucques 27 —
eles trazem a marca dos jovens de
hoje: a busca do amor, a ansiedade
pela ternura, uma inquietude perma-
nente e uma tenaz busca de liberdade.
Marcados também pela descrença nas
Instituições políticas e sociais que se
expressa na atitude apolítica — não
a-ideológlca — e na posição anti-
casamento: os dois são até agora sol-
tclros por convicção. E acldamer.te
críticos quando, através do traço, no
trabalho de desenho, desnudam a ira-
gllidado dos mitos.

Mulatler não velo ao Brasil como
carlcaturlsta, mas como fotógrafo. E'
uma atividade que ele sempre quis
exercer mas que o sucesso como dese-
nhlsta acabou deixando em segundo
plano. Mas de repente, ele resolveu
deixar tudo de lado e sair por conta
própria permitindo que a Inclinação
para a fotografia se expresse livre-
mente através do documento fotogrà-
fico e do registro jornalístico. Duran-
te um ano ele viajará pelas Américas
do Sul e do Norte gravando com suas
câmaras o que vê e o que sente. Come-
çou pela Argentina. Informada dos
planos de Mulatler, a revista alemã
Stern resolveu patrocinar a viagem e

comprou a exclusividade da publica-
ção das fotos. São trabalhos belíssimos
que, no entanto, conservam a visão do
desenhista. São rostos de caricatura,
situações de desenhos, momentos mar-
cados pelos mesmos traços com que
ele revelou segredos insuspeltados
nos rostos de Wayne, Charles Bron-
son, de Michel Stmon, de Bernstein, de
Nixon ou de Fernandel.

— A fotografia me permite fixar o
momento, exatamente aquele instan-
te, aquela situação que quero captar —
diz Mutaller — Faço tudo num segun-
do apenas, sem precisar de horas, de
dias, ou semanas para obter o que d«-
sejo. O desenho é a minha profissão,
mas este ano vai ficar esquecido. Tive
a oportunidade de me dedicar só à
fotografia e é o que vou fazer. Não
quero me restringir a nada, me com-
prometer com coisa alguma. Não sou
um globetrotter, até que gostaria. Mas
meu equipamento não me permite es-
sa liberdade. Que, contudo, seria «ia-
ravllhosa.

Mulatler acha que a foto lhe dá
mesmo assim uma liberdade que o de-
senho não pode proporcionar:

— Demoro multas horas, muitos
dias para fazer um desenho. São três

etapas basicamente. Na primeira se-
mana estudo o máximo a documenta-
ção fotográfica que consigo arranjar,
analiso as características da persona-
lidade do caricaturado expressas nas
centenas de fotos. Na segimda, tam-
bém de cerca de uma semana, executo
os croquis. Finalmente, na terceira
me lanço à execução definitiva que
me toma no mínimo 25 horas. E' co-
mo se a gente fosse adquirindo raízes,
ficando preso. E eu não gosto de fl-
cai- preso.

COMO 

desenhista. Mulatler es-
tá entre os três melhores do
mundo. Como fotógrafo pode-
rá no máximo colocar-se entre

os 30. Isto tem alguma Importância?
— Nenhuma. Ganhei minha chance e
vou aproveitar. O homem não nas-
ceu com raízes, nasceu com pernas.
A fotografia me permite usar as per-
nas, sair, me movimentar. Não consl-
go trabalhar como meu amigo Luc-
quês, como meu amigo Ziraldo, força-
dos a obedecer a datas, a prazos, a
obrigações. A fotografia é a minha
aventura.

Lucques e Mulatler reconhecem
que o desenho americano e a revista
Mad exerceram "multa Influência so-

bre eles. Dois dos grandes desenhistas
de Mad, Mort Drucker e Jack Datrls,
são nomes importantes em seus curri-
cuios. Mulatler cursou a Escola de Ar-
tes Plásticas ("não aprendi nada de
Importante, o que sei veio da observa-
ção dos fatos, das coisas, dos grandes
desenhistas"), Lucques não esteve em
nenhuma escola de arte. Foi pintor
de paredes, garção e representante
comercial, profissões que exercia por
curtos prazos. Aos 19 anos saiu de
Annecy, onde nasceu, e foi para Paris
trabalhar na revista Pilote, penetran-
do assim no mundo do cartoon e da
bande desslnée. Logo destacou-se co-
mo humorista na área do desenho
erótico, o traço satírico lmpondo-se
nessa fase ao lírico, tão presente em
sua produção atual, voltada para a
temática psicanalítlca.

— Tenho agora muita preocupa-
ção com o aspecto psicológico das col-
sas — explica Lucques. — Na série so-
bre a psicanálise tento, através da fl-
gura do psicanalista, exprimir minha
própria filosofia de vida. Mas meu ira-
balho tem muitos aspectos. Um deles
é o reconhecimento público do dese-
nhlsta, a colocação de seu nome Junto
ao público visando o mercado de tra-
balho. O outro é a análise que o de-
senhista faz, nesse momento, da so- í

cledade. E' a face do artista que viu no
desenho sua vocação natural, o único
melo de chamar a atenção do mundo
sobre si mesmo. Durante muito tem-
po vivi através do trâbalhor cie -gs
meu veiculo para viver. Mas acho que
fiquei melhor depois que passei a vi-
ver independentemente do trabalho.

E é um trabalho de muitas faces
a misógína, descarregada em linhas
agressivas, em temática satírica; a fa-
ce terna, nunca ausente — apenas es-
condida — em qualquer dos trabalhos
que ele faz. Para Pilote, para Paris
Match ou quaiquer outra publicação,
dentro e fora da França.

O inquieto Jean Mulatler não se !
considera uma pessoa multo vinculada í
a problemas políticos. Mesmo porqu^.i
recusa-se a prender-se a compromis í !
sos. Em 1968, quando explodiu o mo( i
vimento de maio, ele Já era bem co-Yj
nhecido na França. E tem sua opinião 1
a respeito:

— Eu era a favor, mas contra a
violência de 68 em Paris. O Brasil
tem, todos anos, quatro dias de 196S.
Em última análise, o movimento de
1968 foi um grande carnaval. Havia
multo mais convocação à imaginação
do que convocação è consciência poli-
tlca.
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