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TEMPO

Nublado no início,

passando a bom
com nebulosidade.
Temperatura está-
vel. Máx.: 25.3 (Ja-
carepaguá). Min.:
14.8 (A. B. Vista).
(Mapas no Caderno
de Classificados)

PREÇOS, VENDA AVULSA:
Estado de Rio d» Janeiro o
Minai Garaiti

Dias úteis ... Cr$
Domingos . . . Cr$

OUtrot Estados:
Dias úteis . . . Cr$
Domingos . . . Cr$

ASSINATURAS - Domiciliar
(Rio • Niterói): Tel. 264-6807
3 meses ... CrS 420,00
á meses ... Cr$ 730,00

São Paulo - (CAPITAL)
3 meses . . . Cr? 600,00
6 meses ... Cr$ 1 200,00

Postal, via terrestre em todo
o território nacional, inclusive
Rio do Janeiro:
3 meses ... Cr$ 420,00
6 meses ... Cr$ 730,00

Postal, via aérea, em todo o
território nacional:
3 meses ... Cr$ 500,00
6 meses ... Cr$ 900,00

EXTERIOR - Via aérea: Amé-
rica Central, América do Nor-
te, Portugal • Espanha:
3 meses ... US$ 207.00
6 meses . . . US$

- 1 ano ... . US$

América do Sul:
3 meses ... US$
6 meses . . . US$

¦ 1 ano .... US$

Demais países:
3 meses . . . US$
6 meses . . . US$
1 ano ....

5,00
6,00

9,00
10,00

414.00
829.00

150.00
300.00
600.00

304.00
608.00

VIA MARÍTIMA:
Portugal e Espanha:

US$ 1 216.00

América,

3 meses
6 meses ¦ ¦ •
1 ano ....
Demais paises:
3 meses . . .
6 meses . . .
1 ano ....

US$
USS
USS

USS
USS
USS

41.00
82.00

164.00

58.00
116.00
232.00

010 ACHADOS
PERDIDOS

ANTÔNIO JOSÉ CARDOSO FA-
RO. Comunica haver-se extra-
viado o certificado dt depósito
de depósito para viagem n?
244.824 de 14.12.77 tirado para
o passaporte n9 CA 065726.

COMUNICADO - Comunico c
extravio do comprovante origi-
nal do recolhimento do cep.
compulsório n9 019724, pi. via-
gem ao exterior, CFE. DEC.
LEI N9 1470, depositado Banco
do Brasil S/A. Ag. Centrb RJ.
em 25/08/76. Cr$ 12.000,00 em'meu nome,,-Bias Jorge LÍvore.

DECLARAÇÃO - De-
claro p/ os devidos
fins que foi extraviada
a carteira profissional e
anotações do CREA 5a.
Região do Engenheiro
LAURO JOSÉ' VINHAS
LOPES.
DEPOSITO DE BANANAS TIJUCA

LTDA., com sede à Rua General
Roca n° 207-A, inscrita no Ca-
dastro do Estado sob o n?
81.653.631, antigo 158.676.00
doclara ter extraviado seu Livro
Registro de Utilização de Do-
cumentos Fiscais e Termos de
Ocorrência n? V' e gratifica a
quem o encontrar.

FOI EXTRAVIADO Comp. de
Recolhimento Dep. viagem n?
237639 instituido Dec. Lei
1470/76, via p/restituição de
Lucie Helena C. da Costa..

PERDEU-SE - Próximo R. De-
sembargador Isidro, todos os
documentos de Ce-nila Sarmen-
to. Gratifica-se quem devolver.
Tel.: 838-0152. Elvira.

PELO PRESENTE - Wladimir Ba-
lista da Silva, informa que foi'cubado o talão de cheques
de n? 732B92 à 732900 do*\ Bradesco — Agência Castelo.

200 EMPREGOS

210 DOMÉSTICOS

ARRUMADEIRA - C/ referên-
cias. Tratar Rua General Urqui-
za, 63 apto. 901. Leblon. Tel.
227-0702.

A UNIÃO ADVENTISTA - Ofe-
reco lervicals para coiinha, co-
pa, arrumação, babai educado-
ras «especializadas em recém-
nascidos, acompanhantes paraidosos ou enfermos, governamtas, chauffers, casebres, etc. To*
dos com referências idôneas
damos praxo de adaptação •contrato garantido ficarem 6
meses esperando inclusive
substitutos. Tel. 2 5 5-3688,
2554948.

AGENCIA "CABA" - Acompa-
nhantes p/idosos ou enfermos,
temos cozinheiras, copeÍroa(),
caseiro, todo serviço do lar.
Pessoal gabaritado, idoneidade
a t/prova, todos c/ref acima
4 anos. Nossos emp. não ha-
vendo adaptação aguardam
substituição no emprego. Peça
2554602 - 236-6669.

AGENCIA SIMPÁTICA -
222-3660 atende imediato 1/
pedido de cozinheira, arrum.
cop. babá, t/ serviço, acompa-
nhante, «te. Temos também
diaristas, faxineiras, lavadeiras,
passadeiras, nossas domésticas
são realmente selecionadas. R.
Evaristo da Veiga, 35 s/1412

ARRUM. E UMA COZINHEIRA— Preciso — Tri. var. Sa!.,
até 4 mil — Folga t/ sem.
Dou INPS, 13° férias, trazer
tel. da ref. Av. Copacabana
861 ap. 9II - D. Maria.

AGENCIA MINEIRA - Tem em
p^eg.idos domésticos com refe-
rênçias tiradas in loco, babás,
cozinheiras, copoíros ( a s ),
acompanhantes, chauffers ca-
sairos (sem filhos) etc. Damos
prazo de adaptação e contrato
de permanência. Garantimos fi-
errem 6 meses em caso de
trota esperam substitutos Tal.
236-1891 ¦ 256-9526.

Magalhães diz que
não aceita nova
troca de generais

- O Senador Magalhães Pinto dis-
se ontem, no Rio, que é o candidato
da Frente Nacional pela Redemo-
cratizaçãò, "porque o General Euler
é um militar, e, pelo que conheço do
povo brasileiro,, ele quer um civil na
Presidente". E acrescentou: ""Eu não
estou aqui para uma nova troca de
generais".

Mais tarde, em Barbacena, ao
receber o título de cidadão da cida-
de, Magalhães pediu "a revogação
do pacote de abril e eleições diretas
para todas as funções, o fim do AI-5,
a extinção do Decreto-Lei 477, o ha-
beas-corpus pleno, a restauração dos
predicamehtos da Magistratura e das
prerrogativas do Congresso, a anis-
tia e novos Partidos". (Página 4)

Irmão do General
Figueiredto vê o
Brasil como em 32

O escritor Guilherme de Figueiredo
afirmou, em São Paulo, que "o Brasil es-
tá precisando de tudo que a Revolução
de 32 pregava: Constituição, direitos hu-
manos, anistia, respeito ao cidadão, ha-
beas-corpus". Acha que esse coniunto de
ideais será alcançado por seu irmão, o
General João Baptista de Figueiredo,
candidato oficiai à -Presidência.

A declaração foi feita durante a pos-
se do escritor no Comando do Exército
Constituciohalista, que congrega vetera-
nos da Revolução de 1992. Guilherme
Figueiredo disse, também, que "os mo-
ços;-ao invés de estarem fazendo refre-
gas mais" ou menos inúteis, deveriam
olhar este monumento aqui, onde estão
pessoas que não estão mortas, mas estão
mais vivas do que muitos vivos". (Pág. S)

Estado unifica
o pagamento dos
160 mil servidores

Resolução do Secretário de Fazenda
do Estado, Luiz Rogério Mitraud, unifi-
cou o pagamento dos 160 mil servidores
públicos do Rio de.Janeiro. A primeira
etapa do programa —controlado eletro-
nicamente — co'meçará ainda este mês
com a substituição do cartão de ponto e
adoção de modelo padrortizado de reque-
rimentos.

Até agosto estará concluída a mo-
dernização e racionalização do sistema de

. pagamento, com a rematrícula do fun-
cionalismo e a padronização do contra-
cheque.- Todos os funcionários estaduais
receberão' seus vencimentos na escala
atual — entre os dias 18 e 30 — deposi-
tados na rede bancária. O Governo quer
eliminar entraves burocráticos. (Pág. 8)

Feriado terá
postos abertos
e feiras livres

Bancos, comércio e repartições nãq
abrem mas postos de gasolina, feiras li-
vres e farmácias funcionam normalmen-
te amanhã, Dia de Corpus Christi e fe-
riado nacional No Rio, o Cardeal Eugê-
nio Sales celebra missa às 10h30m, na
igreja de Santana, onde se realiza a Se-
mana Eucarística; às 16h sai procissão
da igreja da Candelária para a Catedral
Metropolitana, na Avenida Chile.

O Bispo-Auxiliar do Rio de Janeiro,
Celso Pinto da Silva, rezará missa na
Catedral. A procissão provocará diver-
sas alterações no transito do Centro da
cidade, a partir das 14h30m. No Espí-
rito Santo, a cidade de Castelo vai
cumprir a tradição da ornamentação
das ruas com tapetes de flores para a
procissão de Corpus Christi. (Página 9)
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Eanes
Geisel e Eanes assinaram declaração onde afirmam que os direitos humanos são dos mais nobres objetivos da OIVl/

Euler quer livre empresa
com canita í es tra nseiro

prega

O General Euler Bentes Monteiro
afirmou ontem, no Rio, que "a iniciati-
va privada deve ser preservada e ter
absoluta prioridade para o seu desen-
volvimento". Julga, ainda, que "a jni-
ciativa estrangeira é bem-vinda quan-
do for para servir aos brasileiros, e
pode servir de várias maneiras; terá
com isto suas vantagens, porque o re-
gime é capitalista".' O Senador Ulisses Guimarães i re-
velou que a Convenção do MDB, dia
31, não tratará das eleições presiden-
ciais. A maioria dos senadores que
apoiou o Sr Brossard pára líder da
bancada desaprova seus entendimten-
tos com Euler- e Hugo de Abreu.

£•
O Senador Marcos Freire

anunciou*! a próxima divulgação de
um documento-síntese como linha
doutrinária da Frente Nacional pela
Redemocratização. Revelou que o tra-
balho terá um pouco do próprio pro-
grama do MDB, do Projeto Brasil do
Senador Teotônio Vilela e da plataf or-
ma do Senador Magalhães Pinto.

Na Câmara, o Deputado Alcides
Franciscato (Arena-SP) disse que a
candidatura do General Figueiredo
será valorizada se o MDB lançar um
candidato militar. Acusou a Oposição,
no entanto, de "fomentar a inquie-
tação no processo eleitoral". (Pág. 4)

o retorno
dos exilados

Governo acha positiva a
negociação com grevistas

A iniciativa de empresas automobi-
lísticas paulistas de negociar com empre-
gados em greve, apesar de o movimento
ter sido declarado ilegal, é vista como po-
sitiva pelo Palácio do Planalto, declarou
ontem o assessor de imprensa da Presi-
dência, Coronel Rubem Ludwig. "Tudo
que ajudar a distensão torna-se favorável
ao Governo", observou.

Em Santo André, compromisso de
reajuste de 10% (acima do índice do dis-
sídio) nos salários levou os grevistas da Pi-
relli a retomarem o trabalho. Mas, em
São Bernardo não houve novos acordos:
Continuaram em greve 9 mil 100 opera-
rios, dos quais 5 mil da Volkswagen, 1
mil 400 da Chrysler, 1 mil 100 da Mercê-
des-Benz e 1 mil 600 da Equipamentos
Vilares. .

No Rio, o Ministro da Fazenda, Má-

Aposta mínima da \
Loteria Esportiva
sobe para Cr$ 10

Brasília — A partir de julho, a aposta
mínima por cartão na Loteria Esportiva
será de Cr$ 10, anunciou o diretor de Lo-
terias da Caixa Econômica Federal, Cláu-
dio Medeiros. O aumento de 100%, segun-
do ele, resulta da elevação dos custos da
Loteria, em especial dos gastos com a im-
portação do cartão, de origem chilena, e
dos serviços de gravação, computação e
impressão dos volantes.

Este é o terceiro reajuste da aposta
mínima por cartão desde a criação da Lo-
teria Esportiva pela Caixa, há oito anos.
Em 1975, ela passou de CrS 2 para CrS
3 e, em 1978, para Cr$ 5. O valor da
aposta máxima por cartão também dupli-
cou: de CrS 6 mil 480 para CrS 12 mil 960.

rio Simonsen, afirmou estar "fora de co-
gitação" a concessão de um abono como
o de 1974, descartando a sugestão do pre-
sidente da Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo, Theobaldo de Nigris.
Assegurou que o CIP glosará repasses de
aumentos salariais acima do índice dos
dissídios.

A noite, em São Bernardo, o Sindi-
cato dos Metalúrgicos lamentou, em no-
ta, "a atitude irredutível da Volkswagen
que, além de se recusar a entrar em nego-
ciações, procura hostilizar seus empregai
dos". A empresa está impedindo a entra-
da na fábrica de empregados que se re-
cusam a trabalhar e o Sindicato abriu,
em sua sede, "um livro de ponto" para
todos os que se acham nessa situação.
(Página 19 e editorial na página 10)

Passaporte comum
agora tem validade
por quatro anos

Brasília — A validade do passaporte
comum (capa verde) foi ampüada de dois
para quatro anos, por decreto assinado
ontem pelo Presidente Geisel, que cria a
figura do cancelamento do visto de saída
quando houver impedimento a que o por-
tador deixe o território nacional.

A designação de "brasileiros, natos ou
naturalizados" como detentores do direi-
to ao passaporte comum foi substituída
pela expressão "o passaporte comum será
concedido a brasileiros". Exclui, porém,
do direito ao documento "as estrangeiras
casadas com brasileiros, quando não
estejam desquitadas, e as estrangeiras
viúvas de brasileiros que não tenham
readquirido a nacionalidade anterior".

'Na 
sessão solene do Congresso

Nacional, o Presidente Ramalho
Eanes assegurou que em Portugal não
há presos políticos e manifestou o
desejo de que todos os exilados por
motivos políticos regressem: "Não é
uma atitude de fraqueza, mas de for-
ça. Força das nossas convicções e for-
ça do Estado democrático, que não
teme nem os vencidos de ontem nem
os adversários de hoje".

O .Ministro dos Negócios Estran-
geiros, Sá Machado — do Partido de
centro-direita que compõe o Governo
em coligação com os socialistas —
disse que os exilados políticos brasi-
leiros em Portugal "não têm swing
para prejudicar as relações bilate-
rais", nem para afetar a imagem do
Brasil, "suficientemente consolidada
para ser denegrida* por revélucioná-
rios de ocasião".

Os Presidentes Geisel e Eanes
assinaram, comunicado conjunto de
23. itens, um dos quais sobre "enten-
dimentos alcançados em diversas e
importantes questões" envolvendo
estatizações de interesses de brasilei-
ros em Portugal.

O candidato indicado à Presi-
dência do Brasil, General João Bap-
tista de Figueiredo, esteve com o Pre-
sidente Ramalho Eanes na Embai-
xada de Portugal —.ontem inaugu-
rada. À tarde, o Presidente de Por-
tugal ofereceu um banquete ao Pre-
sidente do Brasil. (Páginas 16 e 17)

Chefe da Máfia
em Nova Iorque
morre paralítico

Morreu o mais poderoso chefe da
Máfia em Nova Iorque, segundo o FBI:
Joseph Colombo Sênior. Tinha 54 anos e
estava paralítico desde 20 de junho de
1970, quando foi baleado numa tentati-
va de assassinio, tal como acontecera em
1938 com seu pai, Anthony, membro de
um grupo mafioso.

Colombo escondia suas verdadeiras
atividades sob a capa de um honesto ven-
dedor, e dificultava todas as investiga-
ções promovendo movimentos em defesa
dos direitos cívicos dos ítalo-americanos
e dos judeus, nos Estados Unidos. Por
pressão do movimento dos ítalo-ameri-
canos, a palavra máfia foi suprimida
dos roteiros de O Poderoso Chefão e de
O FBI. (Falecimentos — página 24)

A EMPREGADA - Durma no
emprego, saiba cozinhar, c/
refs de casa c/ crianças. Pago
até CrS 2.000,00. R. Uruguai,
3B0 BL. "A" / 807. Tel.
283-0418.

ATENÇÃO DOMESTICAS - Tc-
mos emprego para diaristas.
Exi;o referências e doeis. D.
Evaristo da Veiga 35 j. 1412.

AGENCIA GIRASSOL OFERECE— P/ casas de fir.o frsfo: mor
domos, governante», cepeiraí
(os), coz:nheiras forno e fogão,
baby sitte', diárias. Tr. tel.
257-2011.

AGENCIA AMIGA DO IAR -
Tem empregadas caprichosa»
p/ todos os serviços, babai
carinhosas, cozinheiras gabar,-
tadas, acompanhantes, pacien-
tes, motoristas atenciosos, go-
vernantas, caseiros, etc. Todos
com referências sólidas. Damos
prazo de adaptação e contrato
qarantido ficarem 6 meses es-
perando substitutos -uso seja
preciso. 255-5444 - 255-3311.

A EMPREGADA - Pr-:is«-se pa-
fa todo serviço — Exiqe-se re-
ferencias. Tel. 247-4545. le-
blon.

ACEITA-SE COZINHEIRA - De
trivial fino, para um casat e
que durma no emprego. Pag=-
se bem. Av. Atlântica 1782
»p. 502.

A BABA' competente pago CrS
4.000,00 ou mais para atender
meu filhinho de 3 mesas. Peço
referência e cart. de saúde.
Av. Copacabana, 1085 ap. 416.

A MOÇA OU SENHORA"- Cozi-
nhando trivial variado, fazendo
serviço de 2 senhoras que tra-
balham fora. Pago CrS
3.600,00. Folga todo domingo.
Av. Copacabana, 1085 ap. 416.

AGENCIA MERCÚRIO -
256-3405. 23? 1667. Tem ótimas
cor. arrum. babas, mo:, fa*.
pass. diarisía c/ doe. q fl:air
a-quivados.

ARRUMADEIRA - Cípeira, po-
gó-se b?m. Leb.on. T. 274 6696,
274-7196.

AGENCIA PSTU - Atendentes
alternados e baby sister ve-
nham sábado. Ronald Carvalho
116/61 - Beatriz.

BABA - Precisa-se c/ refs
criança c/ 1 ano e meio. Traíai
Av. Epitacic. Pessoa, 2094
1201. lagoa. Ord. a combinar.

COZINHEIRA - Precisa-se à R.
Gustavo Sampaio 187 ap. 1201.
Paga-ie bem.

COZINHANDO TRIVIAL VARIA-
DO — Fazendo serviço de 2
Senhoras pago CrS 4.000,00
peço referencia — Folga todo
domingo. TV. no quarto. Av.
Copacabana, 1085 ap. 416.

COZINHEIRA - Precisa-se para
cozinhar e arrun-3r. Com prari-
ca e referências. Paga-se bem.
Tel. 256-9613. Copacabana.

COZINHEIRA/ ARRUM. - Pa-
cja-se bam duas saibam serv.
c/ ref. d -mam empr, Av. Rui
Bi-bosa, 170' 1501. 223-9554.

COZINHEIRA - PRECISO - Se-
nhora ou moça p/ cozinhar

Sorrcs casal \' filho. Folga
t/ sem. Dou todos direitos.
Av. Copacabana, 8Ó1 d?. 911

Trazer tel., de ref. Sal. até
4 mil.

COZINHEIRA - Trivial fino p/
casal, dormir no emprego. Ter
documentos e referências. Tr.
tel. 225-6769; Flamengo ).

COZINHEIRA - Que arrume.
Precisa-se Av. Bartolotneu Mitre
144 ap. 301. Ref. dorm» em-
preçjo.

CASAI ESTRANGEIRO - Sem
filhos precisa cozinheira trivial
variado com referência ord.
4.000,00 folga todo domingo.
Av. Copacabana, 583 ap. 806.

COZINHEIRA - Para casal pre-
cisa-se iriviai variado, com cx
periència. Exige-se refs. e do-
tumentos. Mínimo 1 ano. T:aiar
tomenle das 8 as 12 horas
á Pra:a de Botafogo 132 301.

COZINHEIRA - Precisa-se para
tr via! simples. Necessário dor-
mír no emprego. Ordenado CrS
2 .000,00. Telefono 287-6752.
Leblon.

COZINHEIRA - Precisa-se se
nhora. Ord. 1.500,00. Que du:
ma emprego. Tel. 245-7855. Av
Rui Barbosa 460/ 1201.

COZINHEIRA - Para todo ser.
v;ço, menos oassa-, Pan essa'
de a*'ío tr aumento. Exig«-s<
refarén:ias e fc.gas c,u ::zen?*í$.

R. Pamon Franco, 59-702. Tel.
- 256-1003

COZINHEIRA - Trivial simples,
referências. CrJ 2.000,00. Fo'ga
aos domingos. R. Sá Ferreira,
191101, Copacabana.

COZINHEIRA - ARRUMADEIRA
— Trivial simples, referências.
R. Constante Ramos 110 apto.
101. 257-9840.

CASAL DE CASEIROS - C
refs., p,' Ilha em Angra dos
Reis, bem perto Continente, ele
que entenda de lancha, serv.
jardim e outros, eia cozinheira
• serv. d» casa. 399-3984.

CASEIROS - Prec. s/ f lhos,
'ef. e doctos. de caseiros. Tr.
R. Constante Ramos 30/402.
Tel.! 237-5065.

DOMESTICA - Senhora todo
serviço. Não lava. Documentei

referências. Tal.
Dns. Ruth. Tiiuci.

264.6028.
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Coluna do Castello >
Eanes encontra um

país sem crise
Brasília—Não deve ser atribuída à pre-

sença do Presidente Ramalho Eanes, de Por-
tugal, a ofensiva do Governo para dar a im-
pressão de um quadra de absoluta normali-
dade no país. Terá sido por mera coincidência
que, no mesmo dia, o Coronel-Secretário de
Imprensa tenha discreteado abundantemen-
te sobre temas políticos, para fazer acusações .
indiscriminadas aos que promovem clima de
crise semelhante aos climas que se criavam
na década de 1950 — quando foram depostos
três Presidentes da República e um deles en-
fiou uma bala no coração — e para afirmar
que o Exército de hoje é rigorosamente pro-
jissional e nada tem a ver com o Exército
do passado, que se envolvia em questões po-
líticas. O Senador Portella diz que suas re-
formas são as conhecidas, não sabendo por
quê acusá-las de envelhecimento é o Depu-
tado Francelino Pereira assegura que a, Are-
na está tranqüila, devendo vencer as elei-
çóes nos colégios eleitorais nacional e dos
Estados.

Para completar, o Ministro do Exército,
em nota, anunciou uma carta do General
Hugo de Andrade Abreu aõ seu chefe, Ge-
neral Antônio Carlos de Andrada Serpa, em
que nega ter prestado informações a um jor-
nalista de Sao Paulo sobre posição política
de generais e do próprio Ministro. Enfim, a
candidatura de um Oficial-General da reser-" ;a, chamado Euler Bentes Monteiro, se nao
nos enganamos, aeve ser tomaaa como uma
especulação política aveniurosa ao taruao
ae Oposição que sabe, de antemão, nao ter
a menor conuiçao ae propor um nome com
possibilidade de êxito ao cotegio eleitoral,
íuao se passa segundo um propósito anacro-
nico ae provocar crise onde ha oraem e ira-
batho para construir — jamais para recons-
truir —um Brasil novo, uma nova ordem
política correspondente a importância que o
Brasil adquiriu, nestes quase 15 anos de Re-
volução.' ,

O General Eanes deve ter anotado a
coincidência e deve ter tiao a sensação de
quem acertou em cheio ao reler o trecho de
seu discurso no qual aaverte que "aonde
nao chega a coragem das reformas, espreita
a violência das revoluções". O esforço ao
Presidente de Portugal tem sido reauzir a in-
terferéncia aas Forças Armadas na condução
política do seu pais. Em todo o caso, Portugal
ainda mantém, como órgão de orientação,
um Conselho aa Revolução composto de mi-
litares e a autoridade ao Presiaente tem-se
imposto a esse mesmo Conselho e a grupos' remanescentes de ativistas que por dois anos
dominaram o ambiente político português.

No Brasil, os militares estão, segundo o
Coronel Ludwig, profissionalizaaos. Tratam
apenas do exercício da profissão e só por
acaso ocorre que são militares o Presidente
e o Vice-Presidente da República, o candi-
dato à sucessão presidencial, o Chefe do SN1,
o Chefe da Casa Civil, o Chefe da Casa Mi-
litar, o Coronel-Secretário áe Imprensa* o
Major-Secretário particular, o Coronel-Chefe
da Assessoria Especial. E por coincidência,
além das Pastas especificamente militares,
há três ou quatro oficiais reformados no Mi-
nistério, o Governador do Rio de Janeiro, no-
meado, é Almirante, e as principais empre-
sas estatais e autarquias se acham sob co-
mando de militares. Entre elas, a Petrobrás
e a Siderbrás.

Sintoma dessa profissionalização e da
vocação do pais por Governos civis é que a
Oposição não se sentiu tranqüila enquanto
não encontrou um General, ainda que da
reserva, que pensasse segundo o programa
do Partido e portanto se apresentasse em
condições de investir-se na qualidade de can-
didato a Presidente da República pelo MDB.
Os obstáculos não foram vencidos, inclusive
porque há preconceitos antimilitaristas em
alguns setores áo Partido e porque preexiste
a proposta de um candidato civil, que, de
teimoso, não renuncia, embora concorde em
participar de uma frente única de pregação
democrática. A Oposição está excitada e está
induzindo a imprensa a tratar de crises que
nao existem.

O Governo está rigorosamente tranqüilo,
tratando das suas reformas lentas e graduais
e não alterará a cronologia da sua implan-
tação porque o General Geisel é quem está
im condições de fazer a correta avaliação da
situação do país e da oportunidade de mu-
dar algumas das suas leis. Agora mesmo está
mudando uma, por antecipação, a que eleva
ae 10 para 20% o número de membros de
uma convenção partidária e estadual neces-
sano para pedir registro de candidatos a go-
vernador. Não se trata de casuísmo, mas de
complemento indispensável, em face dos úl-
timos acontecimentos, do pacote de abril. A
tranqüilidade oficial tem sua dimensão mi-
litar na paz que reina nos quartéis, onde os
Generais comungam do pensamento do Go-
verno e, se acaso dele discordam, compor-
tam-se profissionalmente, sem pretender in-
terferir num processo que não lhes diz res-
peito. O General Euler Bentes até que po-
ueria ser punido, mas, como em caso de ofi-
ciai da reserva que discorda do Governo, a
aplicação de punições fica a critério do Mi-
nisiro do Exército, não se deve esperar que
por tão pouco o General Bethlem recorra a
seu potencial de jogo para ferir a quem mal
não Lhe faz, nem ao Governo nem ao pais.

Enfim, está tudo bem, e como o Gover-
no está tendo a coragem das reformas não
há por que temer a violência das revolu-
çóes 0 General Ramalho Eanes, afinal, não
'.ometeu uma gaje. Por acaso, caiu no clima
sob o qual vive o Brasil nos dias de hoje.
Salvc-o, jwis.

Carlos Castello Branco

JORNAL DE VIAGEM
O FERIADO E O FIM DE

SEMANA ESTÃO AQUI
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Quando e uvairo próprio do notai to aproxima. da Ilha (a mala
hora da Iracuru(á), a impressão qua sa tam é qua a danta vegetafão
astá ampurrando o rústico hotal para as branca* araiat da praia
calma. O Hotal Jaguanum a assim: aurpraandanta, ralaxanta o di-
faranta, mat ofaracando um sarvifo da primaira noa taus chaMt
avarandadoa a apartamentos. Vala- a pana conhece-lo, aa manos,
para passar o dia. Os telefones para reservas no Rio são: 2364413
a 236-3551 (D. Itacira). ,

ECONOMIA
Isolado num pequeno vala to-

talmanta silencioso a 87 quilo-
metros do Rio esti o Hotel Ca-
lujo, de Mandes, que tem ume
das melhores comidas na perifa-
ria do Rio; farta, deliciosa o ca-
aeira, mas qua agrada a gente
de todas as classes. 0 hotel é
todo rústico o muito conforta-
vai. No Rio, há um telefona pa-
ra reservas: 274-1174. Nesta épo-
ca, o Caluje tem em vigor um
muito econômico plano «specia!
de fim de temeria. O teiefone
direto é: 0232-652174.

CAVALOS
A criançada continua gos-

tando muito do Hotel Fazenda
Villa-Forte, de Engenheiro Passos.

Li, ha um mundo para a guri-
zaata. É o playground com to-
bogi, a piscina, o leguinho, o
campo do futebol gramada, as
charretes, oa cavalos para alu-
gar a muita área livra para cor-
rer a brincar. A comida do Villa-
Forte i famosa. No Rio, hi um.
talafona para reservas: 285-1251
(D. Eliiabath). O Vllla-Forta fica
no quilômetro 168 cia Dutra.

CLIMA SECO
Nova Friburgo, a lh45m do

Rio, continua tando uma exce-
lánta opção para ot fint de se-
mana. O clima ê o mais taco
dai cidadat serranas do Estado
o hi quase 50 hotéis de todas
as categorias. O mais novo é
o Mury Garden quo já adquiriu

conceito entre os de classo A.
Fica em Muri, a mil metros da
altitude, com uma comida ox-
cepcional. Há piscina, playground,
etc. Os telefones são 5222 a
5234. No centfo esti a mais tra-
dicronal dat muitas churrascarias
da Friburgo, a Majórico. O ser-
vijo i muito bom, • cardipio
Internacional, os preços são ra-
xòiveit a hi estacionamento pa-
ra 50 carros. A Maiirica 6 um
ponto de reunião na Sulco Bra-
silaira. Parte, esti um hotel que
dispensa ao hispade um trata-
menti muito familiar. É o São
Paulo, na Rua Monsenhor Ml-
randa, quo possui excelentes
apartamentos. O São Paulo tam
um talafona: 1128.

JK-71
Roberto Carlos ostavo li em

10 da junho de 1970. JK am 1
do laneiro da 1971. Atim do
Sarah Vaughan o do tanta gente
conhecida, quo fax questão da
attinar o livra do Restaurante
Samanguaii. Isto restaurante fica
em Jurujuba, com a varanda da-
brucada aobro uma bonita onsee-
da. É sempre uma boa podida

- para um jantar Importante eu
começo do negocio. O Sêmen-
guaii 6 uma dai melhores catai
dé Niterói. O telefono ó 711-7848.

A 840 M.
Potrópolit fica a apanat

uma hora do Rio, por oxcolonto
asfalto. Oi 20 minutai do serre
mostram uma paisagem belíssima
om temperatura amena, ameni-
dade quo aumenta quando to
chega aot 840 metrot do altitu-
de de cidade. Potrópolit tem
muitos passeios (Iteipava, Cor-
reu. Nogueira) o alguns bom
restaurantes. O melhor o mail
central 6 o Bauernstubo (Rua
Joio Pessoe, 297). A docoracto
da casa agrada muito, • tarviçe
i impecivol e a coiinha do pri-
meira. O Bauernstubo, no antan-
to, não 6 um rostauranta caro.

Brasília
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Notai para osta coluna, tal: 262-0398 (ainda com defeito). Correspondendo: "CORREIO FRIBURGUENSE",
Rua dai Marrecas, 48/802, Rio de Janeiro, RJ.

Assessores de Hugo Abreu
deixam Brasília e váá
para Belém e Campo Grande

Brasília — Dois assessores do General Hugo
Abreu, atual Vice-Chefe do Departamento Geral de
Pessoal do Exército, foram ontem removidos do
Quartel-General de Brasília e designados para ser-
virem em Belém (8.a Região Militar) e em Campo
Grande (9.a Região Militar).

Os dois oficiais atingidos pelos atos de trans-
ferência — publicados no Boletim Interno do Esta-
do-Maior do Exército — foram o Tenente-Coronel
Kurt Pessek, assistente-secretário do General Hugo
Abreu e Adauto Luppi Barreiros, assessor de seção
do DGP. Ambos vieram do Palácio do Planalto
quando da demissão do ex-Chefe do Gabinete Mili-
tar da Presidência da República.

gr

Use os serviços do
AGENTE DE VIAGENS,
ele coordena sua excursão sem
aumento de preço.

ABAV-RJ Associação Brasileira de
Agencias de Viagens do Rio de Janeiro.
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Fontoura
não quer
surpresas

Brasília — O Embaixador
do Brasil em Lisboa, Gene-
ral Carlos Alberto Fontou-
ra, acha que as reformas

apresentadas pelo Senador
Petiônio Portela "são mala
do que razoáveis," lembran-
do que será necessário real-
mente criar alguns instru-
mentos de defesa do Estado
e da sociedade para que,
mais tarde, o país "nao ve-
nha a ser surpreendido por
nova Revolução".•Depois de observar que as'
situações do Brasil e Portu-

MANAH
adubando dá!

gal são diversas, pois cada
pais guarda suas próprias
peculiaridades, o. General
Carlos Alberto Fontoura
lembra que as aberturas di-
vulgadas são mais do que
razoáveis, sendo natural que
se criem algumas cautelas
para evitar futuros retro-
cessos, "que só 'podem pre-
Judicar o pais e a sóclèdà-
de".

OS OFICIAIS
Transferido para a 8a Re-

gião Militar, em Belém, sob
o comando do General New-
ton Cruz, ex-chefe de Gabi-
nete do General João Baptis-
ta de Figueiredo, o Tenen-
te-Coronel Kurt Pessek tem
20 dias para se transferir,
conforme foi especificado' no Boletim do Estado
Maior.

O Major Adauto Luppi
Barreiros, também removi-^
do de Brasília para Campo'
Grande, na 9a Região Mili-
tar, servia no Palácio do
Planaltono cargo de adjun-
to da Assessoria de Impren-
sa e Relações Públicas, à
época do Coronel Toledo de
Camargo. Pára-quedlsita, é
da Àiviia de Artilharia e

possui todos os cutsos de
oficial do Exército, inclusive
Estado Maior;

Os outro; três oficiais su-
periores que serviram com
o General Hugo de Abreu
na Presidência da Repúbli-
ca e foram transferidos pa-
ra o Quartel-General, quan-
do de sua demissão do Ga-
binete Militar, são: Alberto
dos Santos Lima Fajardo,
atualmente no Estado
Maior do Exército; Jorge da
Silva Castro, servindo , no
DGP, e André da S.i 1 v a
Lindgreen, também do
DGP. Um quarto oficial,
transferido do Palácio para
a Diretoria de Ensino e Es-
pecialização, no Rio, é o Cb-
ronel Augusto Wergner Cas-
tro Araújo.

Amanhã no Jornal do Brasil

O Jornal do Brasil vai mostrar, no dia 25 de maio, a nova realidade
brasileira. Sem retoque. Uma resposta com fatos que revelam uma

história pouco conhecida dos brasileiros: a industrialização, sua
importância, os empregos que garante e o futuro que assegura.

É um documento sério, no qual até as queixas do Brasil industrial
vão aparecer para servir de reflexão a todos que, direta ou

indiretamente, têm responsabilidade com o amanhã que está
chegando. No Dia Nacional da Indústria, uma séria abordagem

de um tema polêmico e uma resposta única para muitas
perguntas que nos fazemos.

O Alto Comarião do
Exército reuniu-se on-
tem, durante cerca de
cinco horas, sob a pre-
sidência do Ministro
Fernando Bethlem, pa-
ra tratar, oficialmente, •
de assuntos administra-
tivos de caráter assis-
tencial relacionados com
a construção de um no-
vo Hospital Central do
Exército e com a criação
de um Fundo de SaUãe
para os militares e seus
dependentes. A reunião
começou às 8h no gabi-
nete do Ministro, locali-
zado no 4.° andar do
Quartel-General, e as ex-
posições sobre os dois te-
mas foram, feitos pelos
cnefes do Departamento
Geral de Serviços, Gene-
ral Antônio Bandeira;
ao Estado-Maior, Gene-
ral Ariel Pacca; e do De-
partamento áe Enge-
nnaria e Comunicações,
General Airton Touri-

rinho

Exército *
homenageia
Figueiredo

Brasília — O General
João Baptista de Figueiredo
será homenageado pelo
Exército na próxima segun-
¦da-feira, às lOh, com uma
solenidade de despedida •
constando de desfile militar,:
revista à tropa de Cavalaria
e coquetel no Salão de Hon-
ia do Ministério.

A cerimônia contará com
a presença de oficiais-ge-
nerais servindo no Quartel-
General, inclusive o Minis-
tro do Exército, e faz parte
de uma inovação recente-
mente introduzida no Ceri-
monial do Exército, -segundo
o qual, os quatro estrelas
'transferidos para a reserva
recebem uma ultima nome-
nagem militar.

Bethlem vem
ao Rio
no dia 31

Brasília — O Ministro do
Exército viajará "para o Rio
no próximo dia 31 de maio,
ali permanecendo até o dia
8 de junho. O General Fer-
nando Bethlem fará uma
conferência na Escola Supe-
rlor de Guerra sobre o
Exército e a Segurança Na-
cional e visitará os quartéis-
generais do I Exéircito, da
Ia. Região Militar e da Ia.
Divisão de Exército.

Visitará ainda a Esao, a
Brigada Pára-quedista, o Io
Grupamento de Canhões
Antiaéreas, a Eceme e a Es-
cola de Material Bélico.

Hoje comparece a uma
missa pela alma do General
Dale Coutinho, que morreu
há quatro anos, no cargo
de Ministro do Exército.

Carta Industrial Brasileira.
JORNAL DO BRASIL
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Governo pode ir além
contra a dissidência

Brasília —• O Governo não es-
gotou ainda o arsenal de medidas
para neutralizar os focos de resis-
tência às suas posições nas áreas
sindical, politico-partidária e poli-tico-militar, mas entende que jáconseguiu controlar ou mesmo re-
duzir a capacidade de propagação
da dissidência. Tratamentos de
choque, que chegaram a ser Ideali-
zados para uso alternativo, somen-
te entrarão em curso de ação caso
novas práticas oposicionistas indi-
carem desenvolvimentos políticos
contrários à vontade do Palácio
do Planalto.

Influentes membros da equipe
do Presidente Geisel procuravam
ontem difundir essas impressões
em contato com os repórteres poli-
ticos, indicando que a necessidade,
a intensidade e a oportunidade de
medidas de choque continuam sob
exame. É claro que a postura dos
agentes governamentais carrega o
óbvio propósito de divulgar esti-
mulos dissuasórios, mas a tradição
de Imperialidade do Palácio do Pia-
nalto deve constituir prova sufi-
ciente de que a cúpula dó regime
está pronta a agir Implacavelmen-
te contra quaisquer dissidentes e a
classificar como dissidência quais-
quer manifestações de insatisfação
com o monopólio governamental
das decisões políticas.

O Governo considera existir
ligação concreta entre as diferentes
manifestações contrárias à orienta-
ção oficial. Nessa base, o imovimen-
to grevista do ABC, as inquieta-
ções militares e o lançamento de
uma oandidatura do MDB à Pre-
dência fariam parte de uma "es-
tratégia de desestabllização do re-
gane". Eelatórios em poder do Pre-
sldente Geisel, por exemplo, indi-
cariam que .na origem e desenvol-
vimento das paralizações de traba-
lho em São Paulo existem estimu-
los da parte de agentes filiados a
Partidos legais e ilegais.

Assim; entre as medidas de
choque para uso alternativo estaria
a prisão de alguns daqueles agen-
tes. Antes de uma providência des-
se tipo, porém, se tentaria dissua-
dir as greves mediante a demissão
de alguns cabeças do movimento,
de acordo com plano acertado com
os empresários e do qual faz parte
a decisão das empresas da área de
não dar novo emprego aos demiti-
dos. O Palácio do Planalto indi-
cava Interesse em demonstrar, on-
tem, que existe total apoio dos em-
presários do ABC aos atos do Go-
verno, tanto os adotados quanto os

Walder de Góes
Chefe da Sucurul

Idealizados para eventual necessl-
dade futura.

O Governo está testando a li-
derança sindical e esta está tes-
tando o Governo, na opinião do
Planalto. Na base dessa idéia, em-
presários paulista vêm sendo esti-
mulados por agentes oficiais a con-
siderar a possibilidade de que, há-
vendo concessões aos grevistas, o
próximo passo da liderança sindt-
cal seria a reivindicação de co-ges-
tão e outras aberturas capazes de
desestabilizar o modelo econômico.
Para o Governo, portanto, trata-se
de despertar os sentimentos con-
servadores da comunidade- de ne-
gõcios, cujas restrições ao modelo
econômico em vigor não chegam
ao ponto de admitir alterações de
fundo na estrutura gerencial.

O desagrado causado aos em-
presários pela candidatura Euler
Bentes é, igualmente, outro ele-
mento do qual pretende se valer o
Governo para remover as inquieta-
ções no domínio da sucessão pre-
sldencial. Cnegaram a Brasília ln-
formações de que, principalmente
em São Paulo, fortes resistências
empresariais se articulam para de-
mover o MDB do propósito de lan-
çar a candidatura do ex-Superin-
tendente da Sudene. Além disso, o
Governo mostra-se convencido de
que as divergências dentro do MDB
e a paralisação dos estímulos mi-
iitares à candidatura alternativa
constituirão fatores suficientes pa-ra impedir que a sucessão presi-
dencial se reabra de moao peri-
goso.

Um influente oficial ligado ao
Palácio do Planalto — já desig-
nado de misterioso agente X-9 pe-
Io ex-Embaixador Delfim Neto —
tem viajado seguidamente a São
Paulo para, ao lado de criar obs-
táculos ao movimento grevista e à
contestação da candidatura Laudo
Natel ao Governo do Estado, colo-
car em circulação idéias relativas
ao caráter da candidatura Euler
Bentes. Foi esse oficial, aliás, quem
realizou recentemente estudos so-
bre a dissidência militar, indican-
do que o movimento dispunha de
campo fértil para, depois de ter
alcançado a área de coronéis, che-
gar perigosamente ao quadro de
generais.

Foi na base desse diagnóstico,
e dos fatos visíveis de dissidência
militar, que o Palácio do Planalto
decidiu agir, numa entratégla que
prevê o endurecimento dos atos
oficiais de acordo com a menor ou
maior resistência dos dissidentes.

As notas dos Ministros do Exército
e.da Marinha, seguiu-se a carta
através da qual o General Hugo
Abreu .-desmentiu ter envolvido o
nome de dois Generais-de-Exérclto
nas operações da candidatura ai-
ternativa. Além disso, na sexta-
feira passada o General Bethlem
comunicou ao antigo chefe do Ga-
binete Militar sua decisão de trans-
ferir para áreas remotas do pais
dois de seus principais auxillares
na vice-chefia do Departamento
Geral de Pessoal do Exército. As
transferências, envolvendo o Coro-
nel Kurt Pessek e o Capitão Adau-
to Barreiras, foram ontem íormall-
zadas.

Hugo Abreu cedeu, sem resis-
tências, a fim de preservar-se, pois
se difundiu em ¦ Brasília a intor-
mação de que o Governo estava
preparado para puni-lo. Em face
de sua condição de oficial da ativa,
Hugo Abreu não poderá ser puni-
do, de acordo com o Regimento
Disciplinar do Exército, a não ser
com prisão por prazo máximo de
30 dias. Julgada esta pena insufi-
ciente, como meio para neutralizar
o dissidente, restaria a alternativa
do uso dos Atos-5 ou 17, na base dos
quais o General poderá ser trans-
ferido temporária ou definitiva-
mente para a reserva. No entanto,
a utilização da lei excepcional não
é politicamente recomendável para
o Governo. Em conseqüência, res-
taria ao Planalto a fórmula da co-
locação de Hugo Abreu em dispo-
nibilidade, abatendo-o moralmente
e restrlngíndo-lhe o campo de ma-
nobra política. Este é, aliás, o tra-
tamento de choque de uso alter-
nativo do Palácio do Planalto em
relação a Hugo Abreu. Certamente
por temê-lo é que o antigo chefe
do Gabinete Militar escreveu a
carta publicada ontem, aceitou
sem protesto público a remoção de
seus auxiliares e não se dispôs, nos
últimos dias, a renovar os conta-
tos políticos que vinha empreen-
dendo.

Embora esteja operando para
reduzir o risco da candidatura ai-
ternativa, retirando-lhe apoio ml-
litar e coagindo seus eventuais su-
portes político e empresarial, o Go-
verno não cogita de atos fortes
com o objetivo de erradicá-la des-
de logo. O Governo deseja, tão so-
mente, fechar-lhe o campo de ope-
rações e munir-se, previamente, da
certeza de que o candidato oficial
derrotará seu opositor emedebista
no colégio eleitoral, fazendo ga-
nhos de legitimidade.

ESTATÍSTICO
Comemorando o DIA DO ESTATÍSTICO o CONFE,

o CONRE — 2a. — e a APEB promoverão jantar de
confraternização às 21 horas do próximo dia 29.
Lista de adesão na Av. Rio Branco, 277 s/ 909, com
a Srta. Ritha, de 12 às 17 horas.

No AGENTE DE VIA-
GENS os preços dos Ho-
téis, dos Transportes aéreos,
Marítimos, Rodoviários e Fer
roviários não sofrem aumento

ABAV RJ Associação Brasileira de Agências

de Viaqens do Rio de Janeiro.
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Receba as chaves
com Cr$ 45 mil.

Bastam algumas
informações sobre
a sua renda familiar
para aproveitar
o financiamento
imediato, em 15 anos,
pela Caixa Econômica
Federal.

O pagamento da
poupança é só depois
que você estiver
morando.

Tão cedo não
aparece outro
apartamento igual,
de 2 quartos e sala,
coma -¦•--->-<-

>>'

lependênciás
(Je empregada.

Tudo pronto, com
Praia~de Icarai e a

Praia das Flexas, uma
o capricho dai Brizon das mais tranqüilas e"¦--¦-¦-•- reservadas de NiteróiEnfermaria, paravocê mudar ja.Tem até um
apartamento
decorado pela Gelli.

E olhe so os seus
vizinhos no Ingá:

Pertinho, você
tem a Casa Sendas,
com tudo do bom e
do melhor.

Logo ali, o solene,
elegante e calmo

Palácio do Ingá.1 Um pouquinho
para cá, o tradicio-
nal Jardim do Ingá
para dar sombra e
oxigênio ao bairro.

Escola é o quenão falta no Ingá.
Tem até Faculdade
de Direito, a 30
metros da sua casa.

A condução na
porta é farta e para
qualquer lugar.
As Barcas também
ficam pertinho.O que é que você
quer mais? Bom
apartamento, bom
preço, boas con-
diçoes de pagamentoe bons vizinhos.

Venha correndo
antes que seja tarde

jrar

15 ANOS
PELA CAIXA

Atenção! Este
é um dos aparta-
rhentos que você
ainda pode compr
financiado pela Caixa
Econômica Federal.
Se você preferir,também podeescolher um
dos ótimos %\
planos com
financiamento
direto do
construtor.
Aproveite o seu
Fundo de Garantia
como parte do
pagamento.
Corretores no local
até ás 22 horas.
Rua Presidente
Pedreira, 38-Ingá.

Empreendimento
e Construção

%% DM£onW4H
ENGENHARIA j m liu* 4

MUDE-SE JA COM CRS 45 MIL.
Planejamento e Vendas

^CONSULTAN^** IMÓVEIS
Av. Epitácio Pessoa. 874
Lagoa -Tel. 247^6055
Obra financiada pela
Caixa Econômica federal
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PDR apoia campanha
pela redemocratização

Belo Horizonte — "O
. apoio do PDR à Frente únl-
¦- ica pela Redemocratização e
i a outros movimentos con-

ü trárlos ao regime será deci-¦jdido 
numa convenção que

se realizará na segunda"quinzena de junho, em São'Paulo, 
quando será formali-

zado o Movimento de Resis-
tenda ao Arbítrio, disse on-

Item o Sr Maurício Brandi
Aleixo.

: O presidente ida Comissão ¦
Organizadora do Partido
^Democrático Republicano
defendeu novamente a"imediata normalização de-
moorática do pais" e de-
inunciou as reformas pro-
postas pelo Senador Petrô-
irilo Portellfl como "mano-
bras eleitoreiiras do Gover--no, que, acenando com
'aberturas, deseja iludir o

povo e evitar a inevitável
derrota da Arena nas próxi-
mas eleições".

Depois de afirmar que o
PDR não pode assumir uma
posição de apoio à cândida-
tura Euler Bentes, "pois te-
nios um compromisso moral
com o Senador Magalhães
Pinto, cuja candidatura so-
anos o único Partido a
apoiar — e continuaremos
a fazê-lo", o Sr Maurício'
Aleixo disse que vê a si-
tuação política ido país com
grarade esperança."Todas as manifestações
de repúdio ao arbítrio, co-
mo a candidatura do Sena-
dor Magalhães Pinto, a can-
dMatura Euler Bentes, a
Frente única pela Redemo-
cratização, são, para nós,
tremendamente gratlflcan-
tes.

Conheça mais gastando
menos. Use o AGENTE
DE VIAGENS ^

BANCO CENTRAL DO BRASIL

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DE RECURSOS MATERIAIS

COMUNICADO DEMAP NP 228

O BANCO CENTRAL DO BRASIL comunica que fará realizar
a Concorrência DEMAP N9 78/06, cujo EDITAL assim s«
resume:

OBJETO: Venda de 27 (vinte e sete) imóveis abaixo indica-
dos, de propriedade do Banco Central do Brasil, nas con-
dições em que se encontram:

I - GRUPO ..,-; ií:'

No Estado do Rio de Janeiro:
Chácaras Arcampo — Rua Campos n? 240 —
Duque de Caxias;
Chácaras Arcampo — Rua Campos n? 270 —
Duque de Caxias;
Prazo n9 1220-A - Petrópolis;
Prazo n9 3040-Petrópolis; /'
Prazo n? 3644-Resto-Petrópolis; '
Prazo n9 3644-A - Petrópolis;
Prazo rt9 5005-B- Petrópolis;'
Terreno na Rua FJlinto de Almeida n9 435 —
Cosme Velho;.
Apartamento n9 101 do Edifício Macaúbas na
Rua Marechal Francisco Moura n9 108 — Bota-
fogo;
Apartamento S/101 do Edifício Macaúbas na
Rua Marechal' Francisco Moura n9 108 — Bota-
fogo;
Apartamentos S/103 do Edifício Macaúbas na
Rua Marechal Francisco Moura n? 108 — Bota*
fogo;
Fazenda Cangulo — 29 Distrito do Município de
'Duque de Caxias';
2 (dois) terrenos, formando uma única gleba, na
Estrada da Gávea n9 522 — São Conrado;

Casa na Rua Jataúba n9 96 — Rocha Miranda;
Casa na Rua Pacoval n9 264 — Rocha Miranda;
Casa na Rua Pào de Açúcar n9 321 — Rocha Mi-
randa;
Terreno constituído por dois lotes na Avenida
Henrique Dodsworth n9 183— Bairro da Lagoa;

Em Belo Horizonte (MG):
201 (duzentos e um) lotes no Bairro Engenho
Nogueira (Vila Tupil.

II - GRUPO II

Em Porto Alegre (RS):
Prédio e respectivo
Gonçalves n? 470.

No Estado de São Paulo:
Terreno constituído pelos lotes 92 a 110 e90 nas
Ruas Francisco Orlandini e Cavalheiro Frontini
no Bairro Ipiranga;
3 (três) terrenos, sendo o 19 na Rua Joaquim Tá-
vora n9 768, o 29 e o 39 esquinada Rua Hum-
berto Primo, todos de frente para a Rua Coronel
Arthur de Godoy na Vila Mariana;
Terreno na Rua Conselheiro Ramalho n9 516 no
Bairro Bela Vista;
Terreno constituído pelos lotes n°s 6, 10, 12,14,
16, 18 e 20 no loteamento "Praia de Itamam-
buca", em Ubatuba;
Terreno constituído pelos lotes 38 e 40 no lo-
teamento "Parque das Fontes", em Águas de Lin-
dóia;

• Lote n° 24 da Quadra'43-R, Rua Votorantim
entre os números 510 e 494, Vila Vivaldi, Bairro
Rudge Ramos, SSo Bernardo do Campo;
Terreno no Brooklin Paulista Novo, na Avenida
das Nações;
Terreno no Bairro da Lapa. na Avenida do Emis-
sário.

DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: Serão recebidas nos lo-
cais, diase horários abaixo indicados:

.— Departamento Regional do Rio de Janeiro— Avenida
Rio Branco n9 30, no dia 03.07.78, às 15:00 horas,
para venda dos imóveis do GRUPO I;

Departamento Regional de SSo Paulo — Avenida
Paulista n9 1682 - 119 andar, no dia 10.07.78. às
15:00 horas, para venda dos imóveis do GRUPO II.

CÓPIA DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Diariamente, das
14:00 às 1700 horas, nos seguintes endereços:

BRASÍLIA (DF) - SBN, Edifício Engenheiro Paulo
Maurício Sampaio — sobreloja;

SAO PAULO (SP) - Avenida Paulista n9 1682 -
79 andar;

RIO DE JANEIRO (RJ) - Avenida Presidente Var-
gas n9 84- 39 andar;

BELÉM (PA) - Avenida Presidente Vargas n9 800;
BELO HORIZONTE (MG) - Avenida Prudente de

Morais n9 135-79-
andar; ,

CURITIBA (PR) - Rua Marechal Deodoro n9 558;
FORTALEZA ICE) - Avenida Heráclito Graça n9

406-49 andar;
PORTO ALEGRE (RS) - Avenida Alberto Bins n9

348;
RECIFE (PE) - Rua Siqueira Campos n9 368;
SALVADOR (BA) - Avenida Estados Unidos n9 28

79 andar.

Brasília (DFI. 09 de maio de 1978.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

terreno na Avenida Bento

Magalhães diz que
povo prefere civil
para Presidência

MDB não
discutirá

Euler promete Planalto
quer garantir

O Senador Magalhães
Pinto afirmou, ontem, que

é o candidato da Frente
Única pela Redemocrati-

zação, pois o "General Euler
é um militar e, pelo que co-
nheço do povo brasileiro, ele
quer um civil na Presidên-
cia. E eu não estou aqui pa-
ra uma nova troca de ge-
nerais" — enfatizou o poli-
tico mineiro.

Antes de seguir para Bar-
bacena, onde fez um discur-
so reivindicatório, o Sena-
dor disse que o General só
tem influência na área mi-
litar e o apoio de alguns
políticos, "mas sua cândida-
tura pode prejudicar eleito-
ralmente o MDB. Caso o
Gener.-.l se arrisque mais
ele poderá conseguir popu-
larluade para sua cândida-
tura e fazer o povo esquecer
sua condição de militar, co-

mo aconteceu com o Briga-
deiro Eduardo Gomes.

O Senador Magalhães
Pinto afirmou que o traba-
lho do General Euler"está sendo positivo porque
atinge os meios militares.
As pessoas que estão
apoiando o .General Euler,
entretanto, estão com mui-
ta pressa", observou o can-
cüdato.

O Senador mineiro infor-
mou também que não foi
o Senador Paulo Brossard
quem procurou o General
Bentes, na noite de segun-
da-íeira, e sim o contrário."O Brossard depois do en-
contro (em que participa-
ram os Senadores Marcos
Freire e Roberto Saturnino)
veio me procurarem meu
apartamento, pára dizer
que não estava fazendo jo-
go duplo".

O discurso
do Senador

"Recebo com justificado orgulho a homenagem
especial desta Câmara, pela minha pregação a fa-
vor do imediato retorno do país ao império demo-
crático do estado de direito.

, Em 1823, quando, na Bahia, travava-se a guer-
ra da Independência, Barbacena não hesitou em
dar sua ajuda aos compatriotas que sustentavam
a causa de nossa emancipação política. Esse gesto
de solidariedade cívica firmou para sempre o vosso
compromisso com a liberdade. Sob a mesma anti-
ga fé liberal, reunimo-nos esta noite. Amparado em
vossas tradições, renovo aqui o meu ardente apelo
aos brasileiros para que, de animo resoluto, parti-.
cipem da jornada que nos restituirá a posse dos
nossos destinos.

Vivemos o mais prolongado colapso das insti-
tuições democráticas. Não durou tanto o interreg-
no autoritário do Estado Novo. Mas as noites da
História, ainda que pareçam intermináveis, não
conseguem impedir que surjam as auroras anun-
ciadoras de novos tempos. Pressentimos todos a
chegada deste instante de redenção nacional. Cabe-
?ios apressá-lo, com o poder de nossa crença. É uma
ilusão pensar que o Estado outorgue direitos. Ele
os reconhece e abriga quando somos capazes de lhe
impor as nossas tradições.

Queremos, agora e já, que se encerre o ciclo
da excepcionalidade que nos aprisiona em sua ma-
lha autoritária. Queremos, agora e já, reformas
políticas que criem o consenso e não as que agra-
vam o dissenso. Queremos a revogação do pacote
de abril e eleições diretas para todas as funções,
cargos e postos que emanam da soberania popular.
Queremos a revogação do AI-5, porque desejamos
o fim definitivo do arbítrio. Queremos a queda do
Attigo 185 da Constituição, porque não admitimos
punições perpétuas. Reclamamos a revogação do
Decrèto-Lei 477, porque desejamos que a juventude
universitária tenha direito a participar da vida na-
cional. Reclamamos a revogação da lei que impeie
a propaganda eleitoral a pretexto de regulamen-
tá-la. Reivindicamos a restauração do hdbeas-cor-
pus em toda a sua plenitude, porque so ele asse-
gura a intangibilidade da pessoa humana. Procla-
mamos que se impõe a restauração dos predicamen-
tos da Magistratura e das prerrogativas do Con-
gresso, a fim de que se restabeleça a interdepen-
déncia dos poderes republicanos. Queremos a anu-
lação dos mecanismos que cerceiam a liberdade de
informação e de pensamento, que bloqueiam a pes-
quisa cientifica e a criação artística, amordaçam
a Universidade e impedem a livre busca da verda-
de. Queremos a organização pluripartidária, para
que às dissidências, naturais em todas as socie-
dades abertas, garanta-se o direito de represen-
tação. É imprescindível que o povo tenha acesso aos
centros de decisão, a fim de que o Poder não se
desfigure na ilegitimidade e na usurpação. Postu-
íamos o restabelecimeríto da Federação, da auto-
nomia dos Estados e dos municípios, que a onipo-
tência do Executivo vem sistematicamente des-
truindo.

Porque desejamos que a paz e a concórdia pro-
movam a reconciliação da família brasileira, con-
sideramos imperioso apagar com a anistia ressenti'
mentos que desnaturam a nossa vocação para a
jraiernidade.

Civis e militares, estamos todos irmanados no
repuaio ao arbítrio, à violência, às injustiças sem
reparo e ás iniquídades sem remédio, por não con-
ctoermos que a lei possa excluir da apreciação ju-
diciária lesões à pessoa humana ou ao patrimônio
dos ciaadaos. Repelimos a idéia de que a segurança
da sociedade e do Estado exija outro instituto alem
ao escaao de smo para, em momentos de coniur-
baçao da órdtm publica, resguardar e proteger o
bem comum. sustentamos que os direitos políticos
e os direitos sociais complementaifirse numa demo-
cracia, que aeve fundar-se no princípio de que a
liberdade ê indissociável do atendimento das ne-
cussiaaaes humanas.

Antes de ser uma forma de ordenação jurídica
das sociedades modernas, o estado de direito é uma
ícauaade ética em continua busca da eliminação
aas desigualaades sociais. B sobretudo um mouelo
ae viua comunitária, que consagra o direito de opo-
siçao, deferindo respeito e apreço aos que o exercem.
Relembro a edificante lição de Borges de Medeiros.
Depois de exercer por 30 anos o Governo de seu
Estado, cerrou fileiras nas hostes oposicionistas. Em
sua nova posiçuo política, as tarefas de aliciamento
o levaram a freqüentar as casas de antigos adver-
sârios. Eis que descobriu que tanto elas quanio as
dos ex-correligionários eram iguais: em ambas, as
mesmas virtudes, os mesmos dons humanos, a idên-
tica vontade de servir, corações {remindo na equi-
vaiència dos sentimentos cívicos.

A compreensão de que o opositor não é um ini-
migo, mas uma voz necessária ao diálogo, aeve
iluminar o,novo pacto político do qual o Brasil ca-
rece para superar o grave impasse em que estamos.

A grande mobilização nacional pelo retorno do
pais à vigência do estado de direito democrático
traz a marca do entendimento e não da vindita. A
nossa proposta à nacionalidade é pela paz, pela eli-
minação do arbítrio, pelo reconhecimento da li-
berdade como requisito de progresso social e de rea-
lização das potencialidades criadoras do homem. A
liberdade é a base da supremacia dos direitos hu-
manos sobre a razão de Estado que, ao longo da
História, sempre foi fonte de autoritarismo e pre-
potência.

Nesta cidade que, nos primórdios de nosso
emancipação política soube, na sua generosa es-
pontaneidade, amparar os que se insurgiram con-
tra o obscurantismo, estou certo de que a causa
da democracia encontrará em cada homem e em
cada mulher o valoroso combatente que a levará
a inevitável vitória".

candidatura preservar empresa as posses
Brasília — O presidente

nacional do MDB, Deputado
Ulysses Guimarães, escla-
receu ontem que na Con-
vencão partidária, dia 31,
não será examinada a par-
ticipação ou não do Partido,
nas eleições presidenciais
indiretas de 15 de outubro.
Esse assunto, frisou, só será
discutido formalmente pelo
MDB em outra convenção,
especialmente convocada
para isso.

No dia 31, segundo disse,
a convenção vai examinar,
exclusivamente, a participa- .
ção do MDB em eleições in-
diretas de Governadores,"conforme ficou estabeleci-
do no edital de convocação".
A executiva convoca a con-
venção atendendo a reque-
rimento de presidentes re-
gionais do Partido.

Frente propõe ,
fusão de idéias

Um documehto-sintese,
capaz de reunir as idéias
inscritas no Programa do
MDB, no manifesto do Se-
nador Magalhães no qual
ele justificou sua atual pre-
gação e, ainda, as linhas
básicas do Projeto Brasil
do Senador arenista Teo-
tõnio Vilela, é a tarefa que
parlamentares oposicionis-
tas se comprometeram a
realizar, a fim de traduzir
os oojetivos da frenti de
mobilização nacional

Essa "frente" — que o
Senador Marcos Freire
(MDB-PE) chama de "con-
federação das oposições
brasileiras" — reunirá o
MDB, o Senador Magalhães
Pinto e o General Euler
Bentes, na luta comum pe-

.Ia restauração da normali-
dade democrática. Seus
idealizadores vão procurar
também o apoio da OAB,
ido clero, das lideranças
sindicais, dos empresar os e
dos intelectuais.

Bancada censura
ação de Brossard
A maioria dos senadores

responsáveis pela escolha do
Sr Paulo Brossard (RS)
para lider, comunicou-lhe,
ontemi em reunião extra-
ordinária da bancada, ser
contrária aos entendimen-
tos que vêm sendo mantl-
dos com os Generais Euler
Bentes e Hugo de Abreu/

O Senador Evandro Car-
reira (MDB-AM), um dos
primeiros defensores da
candidatura Paulo Brossard,
só não fez ontem um dis-
curso protestando contra
os entendimentos — "já es-
tão até dividindo o boZo
em vez de cuidarem de as-
suntos mais sérios" — por-
que o líder se encontrava
ausente de Brasilia.

Ó vice-lider Gilvan Ro-
cha (SE) estava, ontem,

. também preocupado com a
forma como estão se pro-
cessando os entendimentos.'No fim da semana, o Sena-
dor Roberto Saturnino
(MDB-RJ) convidou-o para
se encontrar com o General
Euler Bentes, mas ele aca-
bou recusando.

Francisco fala
de inquietação

O Deputado Alcides Fran-.
ciscato (Arena-SP), em dis-
curso feito ontem na Cama-
ra, cumprimentou a Oposi-
ção por cogitar do lança-
mento de uma candidatura
paralela à do General João
Baptista de Figueiredo, "va-
lorizando-a", mas acusou o
MDB de fomentar a inquie-
tação no processo eleitoral,
pois acha que está em cur-
so "uma desenfreada ambi-
ção de atingir o Poder".

Para ele, "o pais está sen-
do inquietado pelo desenvol-
vimento de atitudes que
não se justificam. E' uma
agitação de caráter políti-
co, alimentada por políticos
em ano eleitoral, agitação
essa que não interessa ao
povo, preocupado, sim, com
a solução de problemas eco-
nómicos, que nós políticos
não podemos resolver, como
não poderiam ser resolvidos
por nenhum Governo eleito
por outro sistema".

Acha, porém, o Deputado
— que tem grande acesso
ao General Figueiredo, a
quem já trata familiarmen-
te por "Presidente João" —
que a Oposição poderia
apresentar um candidato
civil. Embora sem citar no-
mes, sequer o do Senador
Magalhães Pinto, disse que"não faltam grandes figu-
ras na sociedade civil bra-
sileira, homens de valor in-
telectual e moral capazes de
honrar a Nação com sua
Presidência. Mas foi neces-
sário para valorizar esse
passo contestatório tirar,
do sossego de uma reiorma
bem merecida, um General
de quatro estrelas, cujo ga-
barito moral e cívico é tam-
bém reconhecido por nós".

privada nacional
O General Euler Bentes

Monteiro disse ontem que
a iniciativa privada nacio-
nal deve ser preservada e
receber absoluta prioridade
para o seu desenvolvimento."A iniciativa estrangeira —
acrescentou — é bem-vinda
quando for para servir aos
brasileiros e pode servir de
várias maneiras e terá com
isto suas vantagens, porque
o regime é capitalista".

Observou que a iniciativa
estrangeira deve sei-, no en-
tanto, orientada e supervi-
sionada, "para atender os
interesses do Brasil, porque
do contrário mataria a ini-
ciativa privada". O ex-su-
perlntendente da Sudene
não quis comentar as po-
sições da Presidência da Re-
pública sobre a Frente Na-
cional pela Redemocrati-
zação, reveladas pelo por-
ta-voz, Coronel Rubem Lud-
wig.

A FRENTE
"Toda vez que me refiro

à Frente" — disse o Gene-
ral — e ela tem sido rotula-
da de vários nomes — "que-
ro dizer unir Partidos, lide-
ranças, segmentos impor-
tantes da sociedade. Tem
que ser força política capaz,
dentro das regras do jogo
e dos meios legais existen-
tes. Somente depois de
constituída, pode se dar o
primeiro passo que é in-
dicar candidatos à Pre-
sidèncla e candidaturas ai-
ternativas nas disputas es-
taduais".

Em suas declarações, on-
tem, o General Euler con-
firmou a intenção de traba-
lhar pela constituição da
Frente única Democrática
ou Frente Nacional pela Re-
democratização. Repetiu
que o problema de cândida-
tos é secundário. E observou
que é necessário que o MDB
esteja comprometido for-
malmente com a. Frente:"Ainda não está, uma vez
que continua estudando a
sua incorporação que viria
a público através da direção
do Partido."

Sobre cândidatuias, o
General frisou que a da
Frente poderia ser a sua,"mas não estamos partindo
de nomes para congregar
forças políticas. Estamos
iazcndo o contrário: unincio

forças políticas. Estamos
consolidando a Frente
Democrática e as Forças
Armadas não devem de for-
ma alguma ser envolvidas
nesse processo político para
que, coesas, disciplinadas,
mantenham a lei e a or-
dem. Possam desempenhar
papel constitucional".

ECONOMIA

Sobre suas idéias a res-
peito de questões econòmi-
cas. o ex-superintendente
da Sudene afirmou:"Tenho procurado mani-
festar minhas idéias, ape-
sar da insistência na colo-
cação das minhas idéias a
respeito dos problemas eco-
nómicos e sociais, porque
estamos procurando a for-
mação dessa Frente e so-
mente depois deia constitui-
da haverá, uma manifes-
tação programáticade
idéias básicas para serem
colocadas em discussão re-
presentando as tendências
dessa aglutinação. Devido a
insistência, começa a pare-
oer que' eu não tenho
idéias". E destacou:

"Como cidadão tenho mi-
nhas veidades e convicções
e todos as têm. Como demo-
crata, que sou com sincerida-
de, tenho a plena consciên-
oia de que as minhas verda-
des e convicções estão em
presença ' das verdades e
convicções de todos os ou-
tros. Além do mais 'tenho
pensamento bastante flexi-
vel, isto significando que
com a evolução, com o tem-
po, aquilo que pode signifi-
car o melhor, num momen-
to pode não ser adequado
no outro. Eis algumas das
minhas. verdades e con-
vicções de cidadão".

O General Euier Bentes
lembrou, depois, suas atlvi-
dades no Exeicito para eli-
minar oigàos que poderiam
fazer concorrência com a
iniciativa privada. Fez uma
reteiencia à Indústria de
Material Bélico, onde exer-
ceu uma diretoria. E saiien-
tou que "na Sudene todos
saoem o que eu fiz. Todos
suo atos públicos. Incentivei
a iniciativa piivada nacio-
uai para que através de es-
tnnuios nscais conhecidos
se implantassem no Nordes-.
i«. iMaaa criei de estatal, pe-
Io contrário".

Bonifácio vê Oposição
correndo atrás de farda

"O MDB quer uma farda,
seja do Exército, da Mari-
nha, da Aeronáutica, de
prererència do Exercito" —
foi o comentário ieito, on-
tem, em seu gabinete, pelo
Deputado José Boniiacio, ii-
der do Governo na Câmara,
p r o g n osticando que ne-
nhum candidato Jtsra con-
dlçoes de retirar da Arena,
contra o General Figueire-
do", nem 30 votos."

Depois ae sustentar que

não existe nenhuma divisão
nas Forças Armadas — e
garantir que "quem ganhar
leva" — o Sr José Bonifácio
negou que as notas emiti-
das pelos Ministros da Ma-
rinha e do Exército possam
estimular dissidências, assi-
nalando que somente sairão
üas .convenções regionais
arenistas os candidatos in-
dicaaos peio Presidente e
pela direção partidária.

Líderes estudantis
criticam a Frente

As lideranças estudantis
da UFRJ-, reunidas em cha-
pas que disputarão no pró-
ximo mês as eleições para
o Diretório Central dos Es-
tudantes (DCE-Livre, náo
reconhecido pela Reitoria),
rejeitaram ontem, por
maioria, o apoio à Frente
única pela Redemocrati-
zação, formada por su-
gestào do Senador Maga-
lhães Pinto, de membros do
MDB e do General Euler
Bentes Monteiro.

Somente uma chapa —
das quatro que já se apre-
sentaram — mostrou-se fa-
vorável à Frente, embora
destacando que "temos cia-
reza que os setores que hoje
se apresentam como arau-
tos da democracia conti-
nuam comprometidos com
monopólios internos e es-
trangeiros".

BOLO DIMINUINDO

Para o candidato á presl-
déncia do DCE-Livre pela
chapa Mão de Obra, o alu-
no de Medicina Roberto
Bittencourt, trata-se de
"uma frente que quer a 11-
berdade para os setores que
compunham o Governo e
que agora se vêem prejudl-
eados em seus lucros, por-
que, diante da crise econô-
mica, o bolo está diminuin-
do". Segundo a afirmação
de princípios desta chapa,
sua proposta é "por uma
frente popular onde particl-
pem todos os setores com-
prometidos verdadeira-
mente com o fim da ditadu-
ra. dispostos a convocar
uma Assembléia Constituin-

te precedida do desmante-' lamento dos órgãos de re-
pressão, anistia ampla, ge-
ral e irrestrita e liberdade
de organização partidária".

A chapa Andança segun-
do o estudante Fernando
Dias, se coloca contrária ã
Frente Única pela Redemo-
cratização porque vê nela"uma tentlva de vinculação
do movimento popular a in-
teresses de grupos da pró-
pria classe dominante". Os
estudantes ligados a esta
chapa acreditam que as lu-
tas dos trabalhadores de-
vem ser organizadas de for-
ma independente, "sem se
deixar levar por iaisões dos-
programas d e Magalhães
Pinto".

A chapa Debate, a única
que admite a Frente única,
segundo o estudante de
Ciências Sociais, Camilo De-
lelis, "vè com simpatia a co-
ragem com que os trabalha-
dores brasileiros, a Igreja,
setores liberais e outras ins-
tituições democráticas s e
lançam na luta pelo retorno
imediato a um regime em
que prevaleça uma estrutu-
ra de Poder democrático, ou
seja, uma democracia avan-
cada que abra condições pa-
ra uma sociedade mais jus-
ta e mais humana".

O grKipo Trabalho, a
quarta chapa que já se
apresentou para disputar as
eleições para o DCE-Livre
da UFRJ. so admite uma
Frente pela Constituinte
com "liberdade para todos
os Partidos, onde a classe
operária possa se represen-
tar por um Partido inde-
pendente".

Brasilia — O Coronel Ru-
bem Ludwig, assessor de
imprensa do Palácio do Pia-
nalto, disse ontem que o
Governo tem a intenção,"nas atuais condições de
pressão e temperatura", de
garantir a posse dos candi-
datos paralelos que dispu-
tam as eleições para gover-
nadores. O Coronel, questio-
nando se havia intenção ou
garantia, respondeu:"Quem pode assegurar que
isto se mantenha? Quem?
Ninguém, nem eu".

O lançamento de cand.-
datos dissidentes, segundo o.
Coronel Ludwig, sáo laws.
novos na política revolucio-
nárla decorrentes do pio^-
cesso de abertura. Disse
também que as candidatu-
ras são válidas dentro do
processo político atual, ja
que o Governo apresentou
seus nomes à Convenção
admitindo que outros no-
mes surgiriam. "Sincera-
mente não estou' vendo
muita coisa nisto, existe
uma tentativa de transíor»
mar isto em complicado
quando não é; as coisas são
mais simples que parecem".

O Coronel Ludwig disse
que o lançamento de novas
candidaturas, como est ão
surgindo, não. revela que
houve um "dissenso", mes-
mo porque já era previsto,
tendo em vista que vários
candidatos não escolhidos
não ficaram satisfeitos."Vamos ver nas con-
venções" — acentuou — até
que ponto pode ir este dis-.
senso. Até agora, temos lan-
çamento de candidaturas".

Coronel, estes lançamen-
tos não seriam um desafio
à decisão do Palácio do Pia-'
nalto? "i

Eu acho que é apenas
um procedimento político.'
Agora resta saber até ond«'
este pro cedimento item
apoio, tem base. E' natural'
que existam grupos que
pensem de maneira dife-
rente, agora até qute ponto
eles têm penetração e pro-
fundidade é outro assunto
a verificar.

Mas na história política
da Revolução nunca houve
candidatos dissidentes, nem
para governador nem Pre-
sidente?

E\ mas não se esqueça
que as reformas também
são fatos novos na política
revolucionária.

Então o senhor considera
estes fatos como abertura?

Evidentemente, vamos
repetir: abertura e não rea-
bertura.

O Coronel Ludwig ad- \
mitlu que outros nomes
poderiam surgir e disse que
ficam para as convenções
a responsabilidade de deci-
dir. "Não é isto que está
ocorrendo? Agora e s t & - s e
tentando ' transformar isto
numa coisa diferente. Há
uma tentativa de transíor-
mar isto em complicado
quando não é: as coisas são
mais simples que parecem",
disse o Coronel.

Coronel, seu raciocínio é
bem claro, mas é isto que
u Governo pretende?

Ou não será esta a In-
terpretação que se pretende
dar?

Se fosse assim, Coronel,
qual a razão do Palácio in-
dicar seus candidatos? Por
que não deixou que as can-
didaturas surgissem natu-
ralmente nas convenções?

O Governo poderia se;
omitir diante de fatos des-
tes que, inclusive, têm .n-
fluência decisiva no futuro ^
do pais? No momento em
que ele se reinstitucio-
naliza? O Governo tomou a
atitud.e de indicar, em no-
me da Revolução. A Revo-
lução que está buscando re-
formar politicamente este
país. Esia omissão seria
aceitável neste momento?

Mas estas candidaturas
não seriam rebeldia da Are-
na?

Mas porque rebeldia,
se o jogo político pressupõe
tais atitudes? Agora o apoio
que estes nomes terão atada

é muito cedo para se ava-
liar, porque sequer estes no-
mes foram indicados.

Bem Coronel Ludwig,
então o Palácio do Planalto
garante que quem ganha le-
va?

Esta é, nas condições
de pressão e temperatura
que vivemos, a intenção.

É intenção ou garantia?
Quem é que pode asse-

gurar que isto se mante-
nha? Quem? Quem pode as-
segurar algo nestes termos.
Ninguém, nem eu.

Saturnino nega
divisão das FA

O Senador Roberto Sa-
turnino (MDB-RJ l disse on-
tem, numa alusão às últimas

declarações do porta-voz do
Palácio do Planalto. Coronel
Rubem Ludwig. que os
adeptos da Frente Nacional
pela Redemocratização náo
pretendem dividir as Forças
Armadas, "mas o O?l*gio
Eleitoral estabelecido pilas
regras vigentes".
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Guilherme Figueiredo diz
que seu irmão atingirá os
ideais da Revolução de 32

São Paulo — "Nós estamos no mesmo lugar.
Nós vivemos, envelhecemos, mas o Brasil está pre-cisando de tudo isto que a Revolução de 32 pregava.Constituição, direitos humanos, a anistia, o respei-
to ao cidadão, o habeas-corpus, tudo isto que nós
todos, de todos os Partidos, estamos pedindo hoje"— afirmou ontem o irmão mais velho do General
João Baptista de Figueiredo, o escritor Guilherme
Figueiredo.

A declaração foi feita após sua posse no co-
mando do Exército Constitucionalista, que congrega
os veteranos da Revolução de 1932. O Sr Guilherme
Figueiredo deu entrevista a uma emissora de rádio
e foi aplaudido pelos que o rodeavam quando disse
que no Governo do General Figueiredo a Brasil vai
atingir os ideais constitucionalistas da Revolução
de 1932.

POLÍTICA E GOVERNO - 5

A ENTREVISTA

;Fol ;o seguinte o diálogo
do Sr Guilherme Figueiredo
dom um repórter da Rádio
Jovem Pah:

O que o Sr tem a relem-
brar sobre a Revolução de
1932?

— Eu tinha 17 anos quan-do vim me encontrar com
meu pai no dia 8 de julho.No dia 9, ele fez a Revo-
lução e eu me tornei estale-
tá. Fiz uma carreira rápida,
em três meses eheguei a
Tenente. Acho que não há
tenente que tenha feito
uma carreira tão rápida no
Brasil do que eu. Também,
depois de 'três meses, fui re-
baixado a soldado raso.

Qual ioi sua participação,
realmente, na Revolução de
1*38?
&— Era estafeta e telefo-
nista da Revolução. Um en-
carregado de levar mensa-
gens para um e outro dos
batalhões. Eram mensagens
do Estado-Maior, do Alto
Gomando. Servia juntameu-
te com meu pai."'Hoje, passado tanto tem-
po, como o Sr se sente no
(Ma 23 de maio?'"— Olhe, eu sinto que nós
estamos no mesmo lugar.
Nós vivemos, envelhecemos,
mas o Brasil está precisan-
do de tudo isto que você
está vendo aqui. A Revo-
lução de 32 pregava o que?
Pregava a Constituição, os
direitos humanos, a anistia.
Pregava o quê? O respeito
ao cidadão ao habeas-cor-
pus, tudo isto que nós todos,
de todos os Partidos, esta-
mos pedindo hoje. Acho que
os moços, ao invés de esta-
rem fazendo refregas mais

ou menos Inúteis, deveriam
olhar este monumento aqui,onde estão as pessoas quenão estão mortas, masestão mais vivas do quemuitos vivos, moços de ho-
je.

e Esta é uma comparaco
direta?

•E uma comparação dire-tá.
•Tudo isso poderia ser

aplicado hoje?
•— Tudo aquilo. Todo Jo-vem de hoje deveria vir

aqui visitar este monumen-
to. Vir aqui acompanhar es-
ta parada e, saber porquemeninos de 17 anos como
eu e generais — como Isido-
ro Dias Lopes — porque es-
tes homens todos se junta-' ram e levantaram proleta-rios, levantaram a indústria
p a u 1 i sta, unanimemente,
para lutar por que? Lutar
por isso que todos estão lu-
tando hoje. Sáo Pauio deu
uma lição que só hoje esta
começando a ser aprendida.
E caoe a vocês, homens de-

. comuniação, tasmitir —
cada vez mais — isto a to-
dos os paulistas e brasi-
leiros.

•Ainda nessa compa-
ração aos dias de hoje, o
jornaiista Guilherme ti-
«ueiredo acredita que no
Governo João Baptista Vi-
gueiredo, pode o Brasil
atingir este estágio que o
Sr está pregando?

• — Vai.
•Vai aingir?
•— Vai. Ele é filho do

General Euciydes Figueke-
do. E meu irmão. Eie sabe
mais do que ninguém isto
aqui.

:3K*«<ÍlK

Um movimento
constitucionalista

A Revolução Constitucionalista de 1932 condu-
ziu a separação de São Paulo, por dois meses e
meio, do Governo central, autoritário, de Geíúlio
Vargas, com seus interventores para a Federação e
sua República de tenentes. Terminou com o armis-
tido assinado pelo Comandante da Força Pública
paulista, em setembro, mas a data do começo do
moviméiito, 9 de julho, batizou dezenas de ruas,
praças e centros cívicos no Estado e até hoje da
nome ao prédio da Assembléia Legislativa.

Para a historiografia oficial, a Revolução de 32
foi, durante muito tempo, "o canto do cisne da aris-
tocracia cafeeira", que tentou restaurar sua influi-
êncía política decaaente no pais. A versão foi re-
vista: Do movimento participou, armando o Estado
e garantindo seu esforço de guerra, a indústria.
Também não é incontestável que tenha sido uma
iniciativa frustrada. Ela apressou o esforço do Go-
verno Vargas para dar ao pais uma arrumação
constitucional, embora efêmera, em 1934. E em 1933
até a aristocracia do café começava a merecer tra-
tamento especial do Ministério da Fazenda. Mas ela
foi, sobretudo, a primeira expressão de resistência
contra o desvio da Revolução de 30 para uma di-
tadura.

Em 1932, comandou em São Paulo a 2a. Divisão
de Operações o General Euciydes de Figueiredo, um
antigetulista, antitenentista, civilista das campa-
nhas de Rui Barbosa, que jamais se conformou com
o armistício dos paulistas. Ele deixou sua aversão
ao regime registrada num livro —- Contribuição pa-ra a História da Revolução Constitucionalista de
1932 — que tem sido considerado uma espécie áe
breviário político da família. Era o pai do General
João Baptista de Figueiredo e do escritor Guilher-
me de Figueiredo.

No depoimento, ele reclama "o voto livre paraa escolha de mandatários", critica os interventores
nomeados para os Estados — "pequenos ditadores"— e denuncia as "campanhas demagógicas" quesubstituíam as práticas democráticas.

"Quinze anos de ditadura", ele escreveu, apon-
tando-lhe as conseqüências: "desmandos de toda es-
pécie; a pennanente propaganda de desmoraliza-
ção do Legislativo popular; a violação da indepen-
delicia do Poder Judiciário; a destruição das liberda-
des individuais". Essas declarações políticas do pai,há alguns meses, foram lembradas pelo escritor Gui-
lherme Figueiredo como um compromisso do irmão,
General João Baptista de Figueiredo, indicado can-
didato à Presidência da República.
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Laudo Natel assistiu à solenidade ao lado de Guilherme Figueiredo

loomiiiGo
Ótimo dia para se ligar emartesã
Mais de 700.000 leitores

\9 288-09621

Felizes parasempre.
Venha ser feliz para sempre num apartamento dealta classe, prontinho para morar, no melhor ponto' doLeblon.
Apartamentos de 4 quartos, 3 vagas na garagem,varandas ajardinadas e a vista mais deslumbrante

do Rio de Janeiro, entre o mar e a montanha.
Condições de pagamento que jà nao existem

.mais: Cr» 1.650.000,00 financiados pela Caixa Eco-nômica, Cri 340.000,00 de sinal para morar e saldoa combinar.

CASTELLAMMARE
Rua Timóteo da Costa, 785
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Minicassete Philips N 2208
A pilha e luz. Comando por teclas.
Funciona na posição vertical.
Microfone embutido super-sensívei.
Tomada para gravação direta.

A VISTA OU
1.700, 10x235,

Eletrofone Philips GF 523
Um portátil capaz das maiores proezas.
Tem controles deslizantes, dupla
alimentação e uma potente caixa acústica.

A VISTA 1*290*
ou 10x176,90
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Televisor Philips T 670
Tela de 61 cm. Circuito L-50,
totalmente transistorizado. .
Dispensa regulador d, voltagem.

AVISTA

OU

4.200,
10x580,

Eletrofone estéreo Philips GF 723
10 watts de potência. Duas caixa»
acústicas acompanham o aparelho.
Fonocaptor cerâmico estereofônico.

AVISTA OU

1.890, 10x260,

¦H ^SllSHPij

Eletrofone Philips GF 547
Corp circuito integrado, compacto,
estereofônico e automático.

4.íéTÔ, 10x°Í65,

Eletrofone estéreo Philips GF 561
Compacto, dotado de controles
deslizantes. Amplificador de 30 W.
Automático e manual.

CREDI-BANHA DIRETO
RPRountno nn hqrh

A VISTA

OU

5.250,
10x721,

Televisor Philips portátil T 600
Tela de 30 cm . Controles deslizantes
no painel superior. Linhas arrojadas
e cores modernas.

A VISTA

OU

3.050,
10x420,
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ENTREGA IMEDIATA
ABERTO RTÊ RS 22hs.

Televisor Philips e cores K 202
Tela de 47 cm. A opção entre
um aparelho grande • um pequeno.
Som frontal.

A VISTA

OU

11.795,
10x1.620,

TV a cores Philips K 210
, Tela de 56 cm (22"). Dotado de

Seletronic - seletor com memória
eletrônica, tipo gaveta.
Controles deslizantes. Som frontal.

AVISTA 14.250,
ou 10x1.955,

TV Philips a cores de mesa K 220
Tela de 66 cm. Dotado de Seletronic
de gaveta, controles deslizantes
e indicador luminoso de canal.
Transistorizado.

A VISTA

OU

15.890,
10x2.180,

PORCAO-Av. Brasil, 12.900 MÈIER-R. Dias da Cruz, 579 LEBLON-R. Bartolomeu Mitre, 705 ^VOLTA REDONDA — Rua 23-B n.° 32 NIL0POLIS — Av. Getúlio de Moura, 1.591 cv

Ninguém vai
chiar contra
esta escalacâo:

SEIKO
CRONOMETRADORA OFICIAL DA COPA DO MUNDO.
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Informe JB
A festa 110 céu

Ia haver festa no céu; e algumas
semanas antes correu pelo Éden a
noticia que, daquela vez, ela seria
aberta a todas as criaturas. A bicha-
rada, naturalmente, ficou indócil.

Tão indócil que, no banhado, o
sapo ouviu os primeiros boatos e veio
à tona ciscar as novidades.

* *
O que está acontecendo aqui?

— ele berrou, com seu vozeirão de
garganta e escancarando a boca enor-
me, desenhada pela natureza para que
as moscas entrem sem a menor difl-
culdade. - . .

Não sabe, sapo? — matraquea-
ram os boateiros da margem. "Vai
haver uma festa no céu e nesta nós
vamos entrar".

OBA — coaxou o sapo, a boca
ainda mais aberta.

E vai ter uísque à vontade,
sapo.

OBA — ele se entusiasmou, a
boca aberta de orelha a orelha do
sapo.

E vai ter dança e comida.
OBA! OBAI — o sapo já não

cabia em si de contente e nem a boca
parecia caber mais no sapo.

* *
Só tem um problema, sapo.
Qual é? — ele perguntou, ago-

ra a boca redonda de espanto.
Só vai ser convidado quem ti-

ver boca pequena.« •
O sapo costurou correndo aquele

sorriso arreganhado e, silvando entre
os lábios apertados, soltou o último
comentário:

Coitado do jacaré.

Ectoplasma
Não existe o programa da Frente

Única pela Redemocratização.
Não existe sequer a comissão de

redatores.

Despedida
O Governador Aureliano Chaves

está preparando uma homenagem ao
Senador Gustavo Capanema e ao
Deputado José Bonifácio, que saem
este ano da vida pública nacional.

Na Capital
O Governador Nunes Freire será

recebido hoje pelo Presidente Geisel,
Há cerca de um mês, ele esteve

no Palácio do Planalto, depois de dois
anos de ausência, para tratar de su-
cessão. Na audiência, ao contrário de
governadores que freqüentavam Bra-
süia e cujos Estados o Presidente
Geisel freqüentava, conseguiu vetar a
indicação de seu sucessor, o Senador
José Sarney. » » •

Aparentemente, na sucessão ficou
estabelecido que é inútil o Palácio do
Planalto se mostrar amuado com um
governador, se lhe faz as vontades.

Assim, o Sr Nunes Freire, o vito-
rioso, acabou reconduzido & rotina
das audiências, prestando contas dá-
retamente ao Presidente da Repúbli-
ca de uma administração que o Go-
verno federal já pretendeu que fosse
analisada por um interventor.

Recesso
A campanha do Sr Humberto

Barreto a Deputado federal está emrecesso de alguns dias por recomen-
dação médica.

Ele conseguiu, pelo menos, não
se afastar do eleitorado. Foi para uma
fazenda no interior do Estado do Rio.
O retoque

Ontem, na sessão plenária da
OAB, o presidente Raymundo Faoro
comandou o ataque contra a sua pró-
pria mitologia.

Pretende demonstrar à perplexi-
dade nacional que as personalidades,
para serem independentes, não preci-sam ser intratáveis; para serem irô-
nicas não precisam ser ácidas e para

não serem bajuladoras também não
precisam ser consequentemente mal-
educadas.

• • •
A sua revelia, o presidente da Or-

dem estava sendo modelado com essa
massa de confusões.

Verve
O Deputado pernambucano Car-

los Alberto de Oliveira escolheu uma
declaração singular para lançar-se
candidato rebelde da Arena ao Gover-
no do Estado.

Disse do rival: "O candidato es-
colhido pela Planalto, o Sr Marco
Maciel, é excelente homem público e
contra ele não podemos fazer nenhu-
ma crítica".

Se o Deputado Carlos Alberto de
Oliveira fosse candidato a uma Se-
cretaria de Estado não poderia ter
começado melhor.

Pausa que refresca
O congresso municlpalista que os

políticos paranaenses organizaram,
na semana passada, na cidade d* Foz
do Iguaçu, onde % seca havia deixa-
do à mostra o leito de pedras das ca-
taratas, não foi inteiramente árido.

Os especialistas em administra-
ção muncipal tiveram uma tarde 11-
vre para uma visita à cidade frontei- .
riça de Porto Stroessner, onde o libe-
rallsmo paraguaio franqueara aos cl-
nemas o filme Emmanuelle.

Afinidade '
Uma coisa não mudaria no Pala-

cio do Planalto, se um dia viesse a
ocupá-lo o Senador Magalhães Pinto,
como sucessor do General Ernesto
Geisel: a máquina de escrever de ti-
pos graúdos em que são datilografa-
dos todos os discursos do Presidente.

Em sua campanha, o Senador
adotou uma exatamente igual.

Rondo
Calou um telefone num pequenoedifício da Rua Dias Ferreira, no Le-

blon. Como, no prédio, os vizinhos se
conhecem, o assinante emudecido foi
ao apartamento ao lado e se queixou& Telerj.

Algum tempo depois, seu telefone
falava, mas o da vizinha estava mudo.

* •
Ele fez a queixa. Mais tarde, re-

cebeu a visita da vizinha que agrade-
cia a providência e de outra, que se
queixava de que o seu telefone estava
quebrado.

Os assinantes não sabem se des-
sa história é possível tirar qualquerrelação de causa e efeito. Limitaram-
se a pedir & Telerj o terceiro conser-
to consecutivo e a colocar o edifício
em observação.

Bis
Começou a subir novamente, den-

tro do MDB, a maré do lançamento
de uma anticandidatura — e não de
uma candidatura militar ou civil —
à Presidência da República.

Com ela, seria montado o pre-
texto para uma grande campanha na-
cional antes das eleições de novem-
bro para o Congresso. E teria a vanta-
gem de ser autônoma, independente
de cirurgias do Governo — que, como
se sabe, costumam ser feitas a san-
gue-frio — para amputar os trans-
plantes de outras oposições para den-
tro do Partido.

• •
Se a tendência vencer, repetirá

exatamente o que aconteceu em 1973.
Na sucessão do Presidente Medi-

ei, os autênticos sugeriram a candi-
datura militar, a direção aproveitou
o impulso para lançar a anticandida-
tura. E arrolhou a vaga com a indl-
cação do presidente do Partido, Depu-
tado Ulysses Guimarães.

• •
Hoje, o candidato a anticandldato

mais provável seria o Senador Paulo
Brossard.

Lance-livre
A Fundação Brasileira para a Con-

servação da Natureza denunciou ao
Governo a venda ao exterior de carne
de sabiá. Os pássaros são abatidos na
ilha de Cananéia, em São Paulo. No
ano passado foi comercializada qua-
se uma tonelada de carne, ao preço
médio de Cr$ 60 o quilo.

O Deputado Fernando Lyra (MDB-
PE), que sofreu um enfarte há um
mês, viaja na próxima semana para
os Estados Unidos. Fará uma cirur-
gia cardíaca no University of Ala-
bama Medicai Center, no Estado de
Alabama.

O acadêmico Barbosa Lima Sobrl-
nho toma posse hoje na presidência
da ABI.

A delegação de alunos da Escola
de Guerra Naval, que realiza uma via-
gem de estudos ao Sul do país, será
recebida hoje pelo Governador Jayme
Canet.

No dia 30 a Sala Cecília Meireles
fará o lançamento dos discos da 2a.
Bienal de Música Brasileira.

A Sra Lucy Geisel visitará segun-
da-ieira a Casa de Cultura do Reci-
fe. É a antiga Casa de Detenção,
transformada em centro de artesã-
nato.

A área destinada à guarda de vei-
culos apreendidos no Leblon — entre
as Ruas Fadei Fadei e Cupertino Du-
rão — foi transformada em estacio-
namento de veículos da Comlurb.

Os contratorpedeiros Mato Grosso
e Piauí e o submarino Riachuelo par-
ticipam, desde ontem, de manobras
conjuntas com navios da Marinha do
Uruguai.

A casa onde a escritora Clarice
Llspector morou no Recife terá uma
placa com o seu nome.

O quilo do arroz em São Luís ul-
trapassou a barreira dos Cr$ 13 o
quilo.

A Mesa da Câmara dos Deputados
assinou convênio com a José Olympio

para a impressão de dois volumes da
série Perfis Parlamentares: José An-
tonio Saraiva (Conselheiro Saraiva) e
Afonso Celso Assis Figueiredo (Vis-
conde de Ouro Preto).

O Senador Magalhães Pinto visi-
tara sexta-feira a cidade de Maricá.

Na segunda-feira estará reunido
o Grupo de Coordenação de Operação
Integrada da Eletrobrás. Vai anall-
sar a situação do fornecimento de
energia elétrica no Sul do pais.

Amanhã, o Congresso inicia o seu
recesso branco. Deputados e senadores
vão para seus Estado a fim de parti-
cipar das convenções estaduais da
Arena programadas para os dias 3 e
4 de junho.

O Coronel Rodrigo Ajace deixará
dia 31 a presidência da Renave. Afãs-
ta-se por motivos particulares.

A Sudepe aprovou, para este ano,
357 cartas-consultas de projetos de
florestamento e reflorestamento nas
áreas de atuação da Sudam o Sudene.

A Central de Outdoor lança dia
30, no Palácio Buriti, em Brasília, uma
campanha de orientação para pais,
alertando-os sobre o perigo de seus
filhos serem induzidos ao consumo do
tóxicos. Participam da campanha, que
terá o slogan Claudia Lessln Rodrigues,
que Todos os Pais Desta Cidade Ja-
mais se Esqueçam deste Nome, os
Clubes de Criação de São Paulo, Rio,
Minas, Paraná, Bahia, Pará e Rio
Grande do Sul.

No final do mês a Universidade
de Brasília promoverá um seminário
sobre Alternativas Energéticas para o
Brasil. A primeira conferência será a
do presidente de Itaipu, Costa Cavai-
canti.

Inaugurado o Aeroporto de Caro-
Una, no Maranhão. O Ministério da
Aeronáutica investiu Cr$ 18 milhões
nas obras.

Congresso adia para hoje a
votação de lei que ordena
forma indireta de eleições

Brasília — A votação do projeto de lei do Exe-
cutivo dispondo sobre a escolha e o registro, pelosPartidos políticos, de candidatos àseleiçõesde 1978,
para governadores e vicergovernadores, senadores e
deputados federais e estaduais, foi adiada para a
sessão do Congresso Nacional que se realizará hoje,
no início da noite.

A decisão foi provocada pela bancada emede-
bista no Senado que resolveu estudar ainda uma
vez os termos da proposta. Além disso, o líder do
MDB, Paulo Brossard, alegou a forma como foi com-
binado o recesso branco, como um dos motivos de-
terminantes do adiamento. Ele disse que as lideran-
ças emedebistas não foram sequer consultadas so-
bre a conveniência de promover o recesso branco.
MODIFICAÇÃO

A principal divergência
entre arenlstas e emedebis-
tas localizou-se no Artigo
Primeiro do substitutivo
apresentado pelo relator da
matéria na comissão másta,
Deputado Altalr Chagas. No
projeto orijglnal, exige-se
que os candidatos fossem
indicados, no mínimo, por
10% dos convencionais, ou
pela comissão executiva
regional. O relator aumen-
tou a exigência para 20%
dos integrantes das Con-
venções. O MDB, alegando

que a alteração prejudicaria
as facções minoritárias, ne-
gou-se a dar apoio ao pro-
jeto.

A resistência do MDB
provocou a
sessão por meia hora para
que as lideranças procuras-
sem chegar a um acordo. A
Arena conseguiu em reduzir
o percentual exigido para a
apresentação de candidatu-
ras para 10%, conforme o
projeto original, com o que
concordou a liderança eme-
debista na Câmara, repre-
sentada pelo yice-Jíder Al-
ceu Collares.

No AGENTE DE VIA
GENS o preço da passa -

gem não aumenta e os servi
ços são gratuitos
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Petrônio
desmente
diretas

Brasília — O Senador Pe-
trõnio Portella (Arena-PI),
Presidente do Senado, con-
testou ontem, após ter-se
reunido com 24 deputados
federais arenlstas, que o
Governo esteja estudando o
restabelecimento das elei-
ções diretas para governa-
dores em 1982. As eleições
para governadores deveriam
ser diretas este ano, mas
foram transformadas em
indiretas pelo pacote de
abria de 1977.

A afirmação do presiden-
te da Arena, Deputado
Francelino Pereira (MO),
de que caberia ã Arena pre-
parar o projeto das refor-
mas constitucionais surpre-
endeu o Senador Petrônio:"Ele disse isto mesmo? —
indagou dos jornalistas, pa-ra acrescentar, melo irôni-
co, "ainda não conversei
com ele a respeito".

Para o Presidente do Se-
nado o projeto de reforma
está, despertando o maior
entusiasmo entre todos os
lideres arenlstas com que
tem debatido, classificando
a reação como de "uma
"unanimidade comovedora".
Advertiu o Senador Petrô-
nlo que as reformas condi-
danarão todo o processo
político e considerou, por-
tanto, imprescindível que
elas sejam amplamente de-
batidas.

Na próxima semana ele
pretende se encontrar com
o Deputado Ulysses Guima-
rães (SP), presidente do
MDB, para trocar idéias so-
bre as reformas. A exemplo
do que vem fazendo com
seus colegas arenlstas, ele
exporá os pontos funda-
mentais. Não terá um pro-
jeto já pronto.
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Secretário da CNBB afirma
que Igreja não se engaja
mas dialoga sobre reforma

Brasília — Em resposta à proposta do Depu-
tado Alceu Collares, para que o MDB e a Igreja ia-
çam reparos às reformas tentando evitar que sejam
elitistas, o seçretário-geral da CNBB, D Ivo ,Lors-
cheiter, disse que "a Igreja não se engaja partida-riamente nem tem condições de fazei reparos téc-
nicos, daí a importância e significado de seu diá-
logo com os que irão fazê-los".

A afirmação foi feita ontem, durante o primei-ro cafesinho para parlamentares promovido pelaCNBB. Compareceram ao encontro apenas cinco
deputados, sendo quatro do MDB: Alceu Collares
(MDB-RS), Arlindo Kunzler (Arena-RS), João Gil-
berto (MDB-RS), Getúlio Dias (MDB-RS), e Nelson
Maculan (MDB-PR).

Horta, Sr Alceu Collares,
comprometeu-se a encami-
nhar à CNBB o programa
do MDB. ..:....

Entre os assuntos trata-
dos, o que mereceu maior
destaque foi o do divórcio. .
Do Deputado Arlindo Kunz-
ler, a CNBB ficou sabendo,
que há, entre parlamenta-
res, a idéia de encaminhar,,
no próximo ano, uma pro-
posta de revogação da Lei,,
de Divórcio. Aos deputados
que votaram a favor do di-
vórcio, D Ivo informou que,
a Igreja publicará uma
lista dos votantes, embora,
não pretenda cercear a 11?
berdade de voto do povo.

Entre os assuntos politi-
cos, foi abordado rápida-
mente o Projeto Brasil, do
Senador Teotônio Vilela,
considerado "avançado no
campo econômico" e "pre-1
judicado em sua divulga-
ção devido às indicações
para sucessão à Presiden-
cia da República e as su-
cessões estaduais". '" —

DOCUMENTOS

A informalidade deseja-
da pela CNBB foi corres-
pondida: apenas o Deputa-
do Arlindo Kunzler chegou
no horário previsto, às 15h.
Quando ele se retirava, às
16hl0m, chegaram os Depu-
tados Alceu Collares e Nel-
son Maculan. As 16h40m
entrou o Deputado Oetúlio
Dias e, 40 minutos depois
do horário de 17h, previsto
para o fim do cafezinho,
chegou o Deputado João
Gilberto. O encontro ter-
minou às 18h20m.

Todos os politicos rece-
beram as publicações Sub-
sídios para Puebla e Orien-
tações Pastorais sobre o
Matrimônio. Os parlamen-
tares do MDB, últimos a se
retirarem, receberam ain-
da a publicação da CNBB
sobre a declaração dos di-
reitos humanos, com co-
mentários bíblicos e das
Igrejas Cristãs do Brasil.
Em contrapartida, o dire-
tor do Instituto Pedroso

Dom Paulo acredita na
seriedade da política

learnlngl
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São Paulo — "O plura-
lismo que nasceu aqui de
São Paulo deve certamen-
te enriquecer as soluções
políticas, ao invés de dis-
persar forças, como por ve-
zes se afirma. Acredito na
seriedade de uma política
feita em São Paulo, neste
momento", afirmou, ontem,
o Cardeal D Paulo Evaristo
Arns, ao comentar o mo-
mento político atual, res-
salvando que não se mani-
festa sobre política parti-
daria.

Segundo D Paulo "a xe-
novação vai-se fazer nqr-
malmente, sem violências
e pressões, se os espaços,
não forem ocupados à for-
ça. Confio sobretudo na ca- ¦-
pacidade de nossa gente'
de São Paulo que, em ou-
tros tempos, não era forte
em política e, no momento,
parece estar assumindo
uma posição adulta, lúcida,
firme e bastante variada, o
que também é importante".
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MESTRADO DE LINGÜÍSTICA
UNIVERSITE DES SCIENCES HUMAINES DE

STRASBOURG FRANCE
A Université des Sciences Humaines de Strasbourg promove no Rio de
Janeiro seu curso regular de Maitrise de Linguistique, a partir de julho,
na sede das Faculdades integradas Estácio de Sá, com duração de um ano
e aulas duas vezes por semana. Os formados, obterão o título de Mestre
em Lingüística, conferido pelo Ministério de Educação da França.

Pré-requisito: Curso Superior completo
Boa compreensão do francês

Inscrições até 09-06-78, sem formalidade, com prazo para entrega de do-
cumentação.
Rua do Bispo, 83 - Tijuea - fones: 228-7125 - 264-7089 - 234-5399 -
228-1494.
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29 de maio a 02 de junho
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12a 16 d* junho

El ELETRÔNICA BÁSICA PARAMÉDICOS
12 a 16 de junho

í=| CENTRAIS DE COMUNICAÇÕES*-'CONTROLADAS POR CÕMPU.
TADOR 19 a 23 de junho.

El MINICOMPUTADORES-Ul APLICAÇÕES
05 a 09 de junho

SS1 PLANO DE NEGÓCIOS / ORÇA
LAMENTOS EM PEQUENAS E MÉ
DIAS EMPRESAS 19 a 23 de i unho

El TEORIA DE DECISÃO*"' ESTATÍSTICA
26 a 30 de junho

Horário dos cursos: 18:30 às 22:30
C.EI-CENTRO DE ESTUDOS EM TECNOLOGIA
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM TECNOLOGIA
Rua do Bispo, 94, Rio Comprido, RJ. Tels. 284-3844 e 284-9548
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Távora nega
pão e água
a dissidente
.Fortaleza — O Senador

Virgílio Távora, futuro
Governador do Ceará, está
afirmando, na série de en-
contros que realiza desde
domingo em diferentes
municípios do Estado, quenegará "pão e água" aosarenistas que, delibera-
darhente ou não, omitirem-
se da campanha eleitoral
em favor da candidatura do
ex-Governador Adauto
Bezerra ao Senado.

Ontem em Iguatu —
cidade de 120 mil habitan-
tes, no Centro-Sul cearense—*õ Sr Virgílio Távora vol-tou a dizer que exigirá a
participação ativa e pessoalde todos os líderes da Are-
na. na campanha. A mesma
exigência ele fará hoje às
lideranças do seu Partido
no& encontros que manterá
em .vários bairros de Forta-
ieza, onde as pesquisas de
opinião indicam uma acen-
tuada preferência popular
peia candidatura do Depu-
taao Cnagas Vasconcelos,
oMviDB, ao Senado.

24/5/78 ? 1? Caderno

prochimação
São Paulo — O candidato

, dissidente da Arena ao Go-verno do Estado, Sr Sam-
^aio Dória, fêz ontem pro-álamação — em termos demanifesto — explicando osmotivos que o levaram a seintegrar numa frente demobilização nacional. Ape-
sar de sempre ter pertenci-do ao Partido do Governo,
pede a volta do regime de-mocrático ao pais.

Disse que a formação em
São Paulo, de uma frente
nacional d e redemocratl-
zação, "constitui o verdadei-
ro-objetivo que motivou aformação de um movimento
de .«.dissidência no interior
daAirena", e que a sua can-
didatura "opõe-se ao candi-
dato oficial escolhido porBrasília". Explicou que a suacandidatura deve ser enca-
rada, sobretudo, "como um
Instrumento de luta a mais
dentro do contexto".

REDEMOCRATIZAÇAO

?T ex-seoretárlo JurídicodasjPxefeitura afirma que o
objgbivo do movimento "é
a restauração plena e ime-
diajã do império do direito
e da democracia no pais",acrescentando que "nin-
guérh, na Nação, isolada-
niente, dispõe de força sufi-
cigmte e da representati-
vidade necessárias para ai-
cajriçar tal meta. Assim, so-
mçnte a convergência de
todas as vozes que clamam
por uma ordem jurídica le-
gítima e um sistema de Go-
verno democrático (Partido
dá' Oposição,. ÒAB, CNBB,
sindicatos de trabalhadores,
organizações estudantis, no-
vã'geração de empresários,
intelectuais) criará as con-
dições indispensáveis paraa conquista pretendida".

.-..,— Torna-se imperioso
que, São Paulo, que sempre
se Jêz presente na vanguar-
da. das lutas em defesa da
liberdade, desse a sua con-
trlbuição, que sabe decisiva,
para o fortalecimento desse
movimento. Definido esse
piMpósito — de marcar a
pfeTSfinça de São Paulo nes-
sfprocesso de luta — o ex-
Governador Abreu Sodré, o
ex^Ministro Severo Gomes e
nurherosas outras lideran-
çaS*do meio politico, empre-
sà^al e intelectual, inicia-
ram- a mobilização capaz de
stfStèntar e impulsionar, a
frente nacional de redemo-
ccàtização".

~l£aria Lima faz
apelo ao Partido
O" Deputado Faria Lima,

outro candidato dissidente
da Arena à sucessão do Go-
veffiador Paulo Egidio Mar-
tlrtsV esteve ontem no Pala-
clo'""dos Bandeirantes parasè "encontrar com o Chefe
da "Casa Civil, Sr Afranio
de Oliveira, mas houve de-
sencontro e a reunião nãoocorreu. O Deputado apelou
aos^Çonvencionais da Arena,
pedindo-lhes que não se dei-
xefif intimidar por aqueles
qnF.se apresentam "com in-
dicações revolucionárias".

; Or.Sr Faria Lima garantiu
quêTo nome escolhido pelos
cpawncionais "será sufra-
gado tranqüilamente pelo
colégio eleitoral". Sobre a
süá"~ candidatura disse:
"festao querendo dar a isso
tudo um caráter contestató-
rio-que não existe. As re-
gras do jogo revolucionário
permitem que aqueles que
atingem determinados cri-
térios participem da con-
venção. Nós estamos nesta
briga tentando atingir esses
critérios para participar".

Ulisses fica incrédulo ao
ler declarações de Amaral

Brasilia — O presidente do MDB,Deputado Ulisses Guimarães, mostrou-se
incrédulo ao ler noticias publicadas on-tem, segundo as quais o Senador Amaral
Peixoto já tem como praticamente deci-dida a escolha do Sr Chagas Freitas co-mo candidato indireto ao Governo do Riode Janeiro, além de informações de queo Partido admite indicar o Senador in-direto, apesar da recomendação do Di-retório Nacional, de não preencher essavaga.

"Tudo vai depender da Convenção
Nacional" — disse ele, recebendo aprova-
ção do ex-líder Laerte Vieira, ao seulado. Os dirigentes nacionais do MDB le-varam a sério a tese do Sr Erasmo Mar-tins Pedro, de que o problema fluminense
já foi resolvido pelo Diretório Nacional e
por isso não seria submetido à delibera-
ção da Convenção Nacional. "Ora, a pau-ta da Convenção fala em examinar aseleições indiretas nos Estados. Parececlaro, não é mesmo?" — observou o SrUlisses Guimarães.

Chag:as
O secretário-geral do MDB, Depu-tado Thales Ramalho, desde o último fimde semana tem trabalhado no sentido detrazer a Brasilia o maior número possi-vel de convencionais (cerca de 600).
Também ele não tem dúvidas de quea decisão do Diretório Nacional — pelaparticipação nas eleições indiretas de

governadores e exclusão da indica-
ção do senador indireto — será sub-metida aos convencionais, para ratifi-cação ou retificação. Indagado se aConvenção Nacional poderia permitir queo Partido participe de eleições indiretasno Rio, sem a candidatura Chagas Frei-tas, o Sr Thales Ramalho comentou: "Is-
so eu não sei".

Mas o vice-lider do Partido na Ca-mara, Deputado Alceu Collares (RS),acha que o MDB pode e deve, no casofluminense, "discutir uma questão pes-soai — o provável candidato ChagasFreitas".

Na opinião do parlamentar gaúcho,a Convenção tem poderes para não
apoiar um candidato a Governador queem 1976 foi considerado, unanimemente,
para direção partidária, "pessoa de po-sições políticas incompatíveis com o pro-grama do MDB".

Os autênticos têm afirmado que oPartido, além de examinar a conveniên-
cia ou não de participar das eleições pre-sidenciais com o General Euler, deve dis-
cutir se há conveniência de, com Isso,
contribuir para a eleição do Sr Chagas
Freitas, sem qualquer afinidade com alinha oposionista — conforme disse oSr Jarbas Vasconcellos.

Na reunião do Diretório Nacional,
quase 30 deputados a alguns senadoresentre os quais o Sr Roberto Saturninodeixaram a reunião para não votar a
proposta Severo Eulálio-Héllo de Almei-
da, pela participação nas eleições indire-
tas de Governadores, excluída a indica-,
ção do senador indireto. Esperavam quecom a retirada, não houvesse quorum
para deliberação do Diretório — mínimo
de 36 votos, num total de 71 membros.

A proposta, porém, foi aprovada por38 votos. Os autênticos e outros anti-
chaguistas que defenderam o exame do
problema na Convenção queriam ganharmais tempo, tendo em vista o movimen-
to pró-Euler e, ainda, tentar afastar a
possibilidade de o MDB fluminense con-
firmar a candidatura Chagas Freitas.

A Convenção foi convocada pela Co-
missão Executiva por 4 votos a 3, graçasao requerimento firmado por nove pre-sidentes regionais. Pela convocação, vo-
taram os Srs Paulo Brossard, Thales Ra-
malho, Joel Ferreira e Aldo Fagundes e,
contra, os Srs Tancredo Neves, Henrique
Alves e Peixoto Filho.

Dois importantes Diretórios Regio-
nals — Rio Grande do Sul e Paraná —
já se decidiram, formalmente, contra a
participação do Partido em eleições ihdi-
retas. E o Senador Franco Montoro afir-
mou, ontem, que também a representa-
ção paulista rejeitaria a participação nas
indiretas.

MDB ainda sonha com "biônico"
Deputados ligados, respectivamente,

aos Srs Chagas Freitas e Amaral Peixo-to, entre eles os Srs Rubens Ferraz, Fer-nando Leandro e Henrique Pessanha,
anunciaram, ontem, na Assembléia, que"o MDB do Estado do Rio vai tentar con-vencer a Convenção Nacional do Partido,dia 31, a concordar com a eleição de umoposicionista fluminense para a vaga desenador Indireto.

A idéia dos delegados fluminenses é
a de mostrar nos debates plenários da
Convenção que será inconveniente parao MDB entregar uma cadeira de senador
à Arena, "de mão beijada, apesar de
biônica", conforme afirmava o Deputado
Rubens Ferraz, numa conversa com oDeputado Fernando Leandro.

Fórmula nula
No Rio, ontem, ninguém acreditava

dentro do MDB que seja possível a apro-

vação pelo Congresso da emenda consti-
tucional do Deputado Laerte Vieira, queextingue, já nesta eleição, uma das ca-
deiras de senador pelo Estado do Rio,
que pela Lei da Fusão, ainda contará
com quatro. O Deputado Fernando Lean-
dro lembrava que a Arena, majoritária
na Câmara e no Senado, "fulminará es-
sa emenda".

O Deputado Jorge David não acre-
ditava que o MDB deixe de lutar pelacadeira de senador indireto, "porque esse
não é um cargo para se jogar fora". En-
quanto isso, além da candidatura do ex-
Senador Gilberto Marinho, para a vaga,
surgiam ontem, dentro do Partido do
Governo, a lembrança de outros nomes.
Há deputados estaduais Interessados em
lançar, por exemplo, a candidatura do
ex-Senador Paulo Torres; o Almirante
Heleno Nunes também foi cogitado, o
mesmo acontecendo com os Deputados
federais Alair Ferreira e José Haddad.

Ghaguista vê importância na vaga
O Deputado Miro Teixeira (MDB-RJ) declarou-se ontem favorável à in-dicação, pelos oposicionistas fluminen-

ses, de um candidato às eleições indire-
tas de senador, apesar da decisão em
contrário do Diretório Nacional do Par-
tido. Explicou que "o senador biônico
deve ser eleito, nem que seja para re-
nunciar depois".

"O Partido" — prosseguiu o coorde-
nador político do grupo chaguista —"precisa de maioria no Senado e na Ca-
mara para fazer as reformas políticasde que o pais precisa. Caso não indique-
mos o senador indireto, aqui no Estado
do Rio, acabaremos perdendo dois votos.
Não faremos, nesse caso, o nosso sena-
dor e deixaremos a Arena fazer mais
um".

Vice pode sair sexta-feira
O Senador Amaral Peixoto poderáindicar até o final da noite de sexta-fei-

ra o companheiro de chapa do Sr Cha-
gas Freitas, dentro do acordo político
que vigora no MDB fluminense. O cargode vice-governador vem sendo dispu-tado pelo Deputado federal Brigido Ti-noco, que tem o apoio do líder oposicio-nista na Câmara, Sr Tancredo Neves,
pelo ex-Deputado Hamilton Xavier e pe-Io Sr Paulo Rattes.

A vlce-governadorla já pendeu mais
para o Sr Paulo Rattes, ex-Prefeito de
Petrópolis, mas nas últimas composições
realizadas em Brasília, e que garantiram
ao MDB do Estado do Rio usar, em par-
te, as reformas políticas de abril de
1977 — somente a senatória indireta foi
condenada — o nome do Sr Brigido Ti-
noco ganhou mais força.

Faria Lima
não julga
tudo acabado

O Governador Faria Lima
iteafirmou ontem o propósi-to da Arena fluminense de
lançar um candidato a go-vernador, nas eleições indi-retas de 19 de setembro,
manifestando sua c r e nç a
na possibilidade de uma vi-
tória: "Se não existisse, não
iríamos disputar".

Ele não se fixou em nome— ou nomes — de cândida-
tos que o Partido poderáapresentar, explicando queestá filiado à Arena há três
anos e que a decisão sairá
da Convenção. Quanto ao
General Sizeno Sarmento,
único candidato declarado,
lembiou apenas que tem
uma redação de parentescocom ele — "O senhor sabia
disso?"

CONVENÇÃO

A Convenção da Arena,
paia homologar os cândida-
tos a governador, vice-go-
vernador e senador indire-
to está marcada para o dia
18 de junho, ao contiario
de outros Justados, que mar-
caiam para o dia 4. o uo-
vernador Faria Lima irtcer-
feriu, diretamente, na
piOiiogaçào oeste prazo,mantiao depois peio Dueto-
rio Kegionai. »ua expii-
caçáo: pieuisa ae tempo pa-ra considerar as alteinati-
vas, üepois que o Partido
aa Oposição definir seu
canaiaaio, rogo no inicio do
mes.

ü Governador Faria Lima
não quis fazer comentaúos
soore a Frente ürnca peiaredemocracizaçao. Eie nao
se considera suficiente-
mente informado sobre o
assunto "e não sou iiomem
de dar palpites. Dou opi-
ruões".

A FUSÃO

A tarde, durante o encer-
ramento aa Semana da In-
dustria, promovida pela Fe-
deraçao das Inausorias au
Estaao do Kio de Janeiio,
o Uovernaaor aurmou que"a msao cumpriu o primarro &ou.*6ío com êxito supt-
nor ao nue era possível cs-
perar' :

— na — disse — um q>.s-
dooramento que, por ja se
ter tornaao irreversível u
unioiai/iva lederal, requer
agora a complementaçao. A
continuidade de m e d i d a s
imporá tamoem uma con-
uniMiautí ae v í s a o e de
propostos, otíra niuisp^nsa-
vel, soDitíi.uao, que o sacnn-
cio nao se perca.

O Governador Faria Lima
iinalizou seu discurso anr-
mando que nao a e v e sei-"traiua por áitiiiciòs iiuiioi-cos ou pcia apaua a. na-
trativa, uma oum, cujo eus-
to sociai será lartamciibe
eompíiisauo pelos resuua-
dos. Será insuportável' se
houver a aesíiguraçao aos
altos propósitos ponticos
que inspiraram o Presiucn-
te Ernesto Ucisel ao lançar
o mais auaacioso projeto ae
seu fecunao iao verno'.

Sandra promete"bomba política"
A Deputada Sandra Ca-

valcanti anunciou para ho-
je, durante uma reunião da
bancada arenista na As-
sembléia Legislativa, uma
bomba política: "Vou lan-
çar um candidato ao Gover-
no do Estado, figura insus-
peita, civil, de bom lastro
eleitoral, que se encontra
presentemente sem manda-
to".

Caderneta
de Poupançaw

FUNDAÇÃO GETÚLI0 VARGAS

CENTRO DE PRODUTIVIDADE E EXPANSÃO DO
SISTEMA BRASILEIRO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO

CBPÍ

(^iS» INSTITUTO DE TREINAMENTO DAS ENTIDADES DE
CRÉDITO IMOBILIÁRIO E POUPANÇA

Os candidatos ao CURSO DE FORMAÇÃO DE EXECUTIVOS PARA O SISTEMA BRASILEIRO
DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO ficam convocados para a Prova de Conhecimentos Gerais que
se realizará no próximo dia 28 do corrente (domingo), às 8h30m, .no saguão do Edifício -Sede
da FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, na Praia de Botafogo, n.° 190, nesta cidade.

Os candidatos deverão apresentar-se com a antecedência de 30 (trinta) minutos, munidos
de Documento de Identidade, Cartão de Inscrição, lápis preto 6-B e borracha.

José Américo: Relíquia da Nação
Vandick L. da Nóbrega

Diversos órgãos da imprensa brasileira divulgaram
recentemente que o Ministro José Américo de Al-
meida pretendia transferir residência para outro Estado.
Imediatamente veio ao nosso espírito o ocorrido na
longínqua antigüidade, quando várias cidades reivin-
dicaram o privilégio de terem servido de berço a Li-
cínio, poeta famoso, a quem Cícero chamava de Ar-
chias, numa de suas célebres orações. De fato, se o
proclaro varão insistisse no seu propósito, todos os
Estados de nossa Federação pretenderiam o privilégio
de recebê-lo. E estes poderiam, mutatis mutandit, usar
das mesmas palavras do arpinense orador: — earum
rerunt emnium vel in primit praeclarut vir Jettphui
Amaricut fruclui a nobis raptlera prope sue iura dabet,

Como não bastassem os motivos que teriam le-
vado o insigne solitário de Tambaú a pensar em
afastar-se de seu torrão natal, tomamos conhecimento,
também, através de noticiário da imprensa, de respos-

ta por ele dada a considerações descabidas e injustas
formuladas pelo General Frederico Mindelo.

Na qualidade de paraibano e desfrutando de re-
lações de amizade com o autor dos ataques e com a
figura impoluta de José Américo de Almeida, toma-
mos a liberdade de tecer as considerações abaixo:

Compreendemos, até certo ponto, que os deveres
filiais tenham levado nosso amigo e ilustre General
Mindelo a revolver fatos passados, na suposição de
que, com isto, está honrando a memória de seu pre-
claro genitor, o Desembargador Heráclito Cavalcanti.

O Desembargador Heráclito mantinha relações de
amizade com nosso Pai e embora ainda fôssemos, na-
quela época, um adolescente, guardamos na memória
sua figura esguia e longilina. Na festa de N. Senhora
das Neves, realizada em 1929. na Av. General Osório,
mais conhecida como rua Nova, onde residíamos no
nv 104, o Desembargador Heráclito foi à nossa casa
solicitar, por empréstimo, várias cadeiras, que seriam
utilizadas no Pavilhão construído defronte de nossa
casa para angariar donativos destinados ao Orfanato
Dom Ulrico, por ele fundado e, praticamente, mantido.
Depois deste episódio, ainda o vimos várias vezes nas
visitas constantes que fazia ao nosso tio Chiquinho —
Dr. Francisco de Gouveia Nóbrega — também residindo
na mesma rua, no nv 180,

A sucessão presidencial fez com que nosso Pai
continuasse vinculado à orientação política de João
Pessoa, ao passo que em casa de tio Chiquinho a
•ituaçao era outra, pois ali se obedecia à orientação
do PRP, isto é, dos perrepistas, que se filiavam è can-
didatura de Júlio Prestes. No entanto esta diversidade
de orientação política nao afetou as relações de ami-
zade entre os dois membros da Família. Vieram es
eleições de 1930 e nosso tio Chiquinho era Juiz Fede-
ral, de reputação ilibada. Tão respeitado era ele que
os partidários da aliança Liberal confiavam cegamente
na sua probidade e a presença dele no ato da apu-
ração constituía uma garantia. Ele não se prestaria a
quaiquer modalidade de fraude. Os adversários o que-
riam, porque confiavam na sua integridade, mas os
correligionários o temiam, porque sua integridade não
lhes convinha. Por isto, o lioverno Federal resolveu
convocá-lo ao Rio de Janeiro, expediente este utilizado
para que pessoa dotada de outros escrúpulos pudesse
tazer a depuração dos deputados legitimamente elei-
tos. Peio fato de haver atenctiao á convocação de au-
tondade superior, nosso Tio Cniquinho passou a ser
rudemente atacado pelos partidários da Aliança Libe-
ral. Fará encurtar: veio a Kevoiução de 1V30 e ele foi
iniusta e rudemente punido com inconcebível ato ar-
bitrário, que o demitiu do cargo de Juiz Federal. O
choque foi tremendo e, até a morte, não teve ele
a ventura de ver reparada a clamorosa injustiça de
que fora vítima,

A alusão a estes fatos teve o único objetivo de
mostrar que nada temos contra o Desembargador He-
rádito e que também sofremos, na pessoa de um dos
parentes mais queridos, injustiça de ato praiicado pela
Revolução de 1930, da qual o Ministro José Américo
era figura de primeira grandeza. No caso de tio Chi-
quinho a injustiça se revestiu de aspecto muito mais
grave, porque ele não participava da política tal tomo
ocorria com o Desembargador Heráclito, que era o re-
presentanle do PRP na Paraíba,

Todavia, a injustiça que dolorosamente atingiu •
figura máxima dos intelectuais da Família não nos le-,
vou a responsabilizar o Ministro José Américo. Isto
não impediu que em 1934 mantivéssemos nosso pri-
meiro contacto com o então Embaixador José Américo,
por nós convidado como Presidente do Grêmio Estu-
dantil 24 de Março para ali proferir conferência, o
que se concretizou. Se, naquela época, fosse ele o res-
ponsável pela injustiça de que fora vítima nosso tio
Chiquinho, teríamos encontrado o veto paterno, que
impediria a aproximação.

A realidade é que de 1934 até a presente data
os vínculos de amizade, que nos ligam ao Ministro
José Américo têm se tornado cada dia mais sólidos.
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Por uma feliz identidade de idéias, estivemos sempre
a seu lado, em todas as suas lutas cívicas, e temos a
honra de privar de seu círculo de amizades. E nos nu-
merosos contactos com ele mantidos, damos testemu-
nho público de sua tendência à concórdia, sem que-
bra da conduta retilínea e coerência no ideal, que tem
sabido expor com propriedade e defender com obsti-
nação e coragem, quando necessário. São numerosos
os fatos de sua longa vida pública, que comprovam
esia inclinação à concórdia e ao perdão. Depois de
haver sido praticamente esbulhado da Presidência da
kepúoiica por Getúlio Vargas, num gesto de abnega-
çao e até de humildade, aceitou afastar-se do Gover-
no da Paraíba para atenaer à solicitação do homem

, que interceptara seu caminho à Presidência. Não
se diga haver José Américo atendido à convocação,
porque tazia um Governo medíocre na Paraíba. O
próprio povo que o aclamou no último dia Oe gover-
no — ao qual regressou após o triste fim do Presi-
dente Vargas — é um testemunho eloqüente do espon-
taneo julgamento popuiar e também representa o con-
ceito que sobre ele iormula a nossa Paraíba. Ele soube,
com dignidade, sepultar ressentimentos para servir ao
Brasil. Se ele fosse vingativo, como lamentavelmente
supõe o prezado General Mindelo, teria aproveitado
o ensejo para tripudiar com o então Presidente Vargas,
cujo governo já se defrontava com dificuldades gra-
ves. Este é, apenas, um tato dentre numerosos outros,
que poderíamos citar. Nao contundamos, porém, a
numilaade de um varão combativo com a renúncia a
princípios nem com tendências ás acomodações com-
prometedoras do ideal.

Se vivo fosse o honrado Desembragador Herácli-
to Cavalcanti, sua formação cristã e católica, não o le-
varia a pretender que a Paraíba de hoje devesse
manter as dissenções de 1930. Não, ele não quereria
estimular o ódio para que a Paraíba de hoje se nutrisse
a paixão de espíritos de 1930 como se ali. houvesse
clima propício a uma permanente noite de São Barto-
lomeu.

Ademais, se nosso ilustre amigo General Mindelo
conseguir por de lado a paixão filial incontida, — que
o impeliu ao ataque — há de reconhecer que o Minis-
tro José Américo de Almeida a ele não mais se per-
tence e nem tampouco apenas à nossa Paraíba, Ele é
uma dessas relíquias da Nação, tão parca de homens
de envergadura e de coerentes no terreno das idéias.

Admitamos, ad argumentandum, terem sido ver-
dadeiros os fatos causadores da indignação filial
do general Mindelo, mas tais eventos foram repudia-
dos pelo próprio José Américo. Se nosso prezado ami-
go General Mindelo tiver continuado a cultuar o es-
pírito cristão e católico de seu digno Pai, o Desem-
bargador Heráclito Cavalcanti, há-de encontrar recurso*
e forças para, sem renunciar à dignididae, perdoar a
alegada ofensa, principalmente quando o suposto ofen-
sor, em declarações públicas, repudia o incriminado
procedimento.

Do convívio mantido com o Ministro José Américo
há mais de quarenta anos, podemos dizer que ele é
hoje o que era ontem: não sacrifica o ideal, pelo
qual sempre pelejou, às conveniências, por mais se-
dutoras que sejam. E se fizermos uma pesquisa no
cenário, que temos diante de nós, concluiremos não
haver prodigalidade de homens públicos desta eslirpe.

Por tudo isto,1 os nobres deveres filiais e suas
virtudes militares não serão menosprezados, mas exal-
todos, se nosso amigo General Frederico Mindelo, num
gesto nobre de humildade souber perdoar e esquecer
considerando a profundidade dos ensinamentos au-
ridos nos Santos Evangelhos e também os interesses
da Paraíba e do Brasil na preservação de figuras d»
homens como José Américo de Almeida, padrão de
honradez, de dignidade, de cultura e de coragem cf-
viça: uma relíquia e uma bandeira, que envolve a Pa-
raíba. ao mesmo tempo que dignifica e eleva o Brasil.

O
SALA CECÍLIA MEIRELES

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

FUNDAÇÃO DE TEATROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

GRANDES NOMES INTERNACIONAIS
reunidos na

SÉRIE VERDE
ULTIMO DIA DE VENDA DE ASSINATURAS

MAIO
JUNHO
JUNHO
JULHO

JULHO
AGOSTO

SETEMBRO
OUTUBRO

-24 — 1.° concerto:
-14 — 2.° concerto:

22 — 3.° concerto:
03 — 4.° concerto:

18 — 5.° concerto:
01 — 6.° concerto:
19 — 7.° concerto:
09 — 8.° concerto:

RUGGIERO RICCI, violino
JEAN-PIERRE RAMPAL, flauta
RUDOLF FIRKUSNY, piano
NEW YORK VOCAL ARTS
ENSEMBLE
STEPHEN BISHOP, piano
ANDOR FOLDES, piano
J. F. PAILLARD, orquestra
QUATUOR VIA NOVA

SALA CECÍLIA MEIRELES
Largo da Lapa, 47, tels.: 221-7379 e 232-9714

PREÇOS: Platéia — Cr$ 650,00
P. Superior — CrS 500,00
Estudante — CrS 350,00
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Liberação de peça tem voto favorável
Brasília — A liberação da

peça O Rei Morreu, Viva o
Rei, de César Vieira, que es-
tá há mais de dois anos na
Censura aguardando deíi-
nição, começou a ser julga-
da ontem pelo Tribunal Fe-
deral de Recursos, com voto
do Ministro Márcio Ribeiro
favorável ao mandado d e
segurança impetrado pelo
autor contra o Ministro Ar-
mando Falcão.

O julgamento foi inter-
rompido com o pedido do
processo feito pelo Ministro
Moacir Catunda. O relator,
Ministro Márcio Ribeiro,
afirmou que a atitude de
deixar o autor à espera de
uma decisão constitui uma
espécie de censura repres-
siva. Afirmou que a peça

não suscita preconceito ra-
ciai, como alega parecer da
Censura, já tendo sido 11-
berada anteriormente para
exibição por estudantes de
São Paulo, com outro no-
me.

O diretor da Censura Fe-
deral, Sr Rogério Nunes,
disse ontem que só exami-
nando seu arquivo, no De-
partamento de Polícia Fe-
deral, poderá dar o número
exato de peças teatrais na
mesma situação de O Rei
Morreu, Viva o Rei, ou seja,
aguardando há anos sua li-
beraçao ou proibição. O pa-
reoer dos censores sobre a
peça do Sr César Vieira ale-
ga que ela faz clara alusão
a morte do jornalista Vladi-
mir Hérzog, o que o autor
nega, pois foi escrita antes.

Tribunal não julga mandado de Mirow
Brasília — O Tribunal

Federal de Recursos julgou
ontem prejudicado o man-
dado de segurança requeri-
do pelo industrial Kurt Mi-
row contra o Ministro da
Justiça, Sr Armando
Falcão, para a liberação de
seu livro A Ditadura dos
Cartéis. A decisão se baseou
no ato do Ministro que libe-
rou o livro para a venda
normal em todo o pais, o
que tornou sem efeito o pe-
dido do escritor.

O livro havia sido libera-
do lem abril após decisão do

Superior Tribunal Militar,
que rejeitou o pedido de en-
quadramento do autor na
Lei de Segurança Nacional,
o advogado Técio Lins e
Silva disse, na época, que
um julgamento do Tribunal
Federal de Recursos f avorá-
vel ao Sr Mirow protegeria
futuros livros censurados
sob o argumento de infrin-
girem a Lei de Segurança
Nacional. A Ditadura dos
Cartéis expõe a penetração
das multinacionais na in-
dústria eletroeletrónica bra-
silelra.
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Presidente Geisel exonera
a pedido o superintendente
da Sudepe Josias Guimarães

Brasília — O Presidente Ernesto Geisel dispen-
sou o Sr Josias Luiz Guimarães da função de supe-
rintendente da Sudepe — Superintendência do De-
senvolvímento da Pesca — através de um ato de
sete linhas, o primeiro a ser divulgado ontem à tar-
de pelo Coronel Rubem Ludwig, assessor de impren-
sa do Palácio do Planalto.

O inquérito que apurou irregularidades come-
tidas pelo Sr Josias Guimarães está atualmente em
mãos do Presidente Geisel para decisão. O Coronel
Ludwig disse que, apesar de o pedido de demissão
sugerir ligação com o resultado do inquérito, a in-
formação que dispunha é que o Presidente Geisel
ainda não havia decidido sobre o caso.

A nova pista de pouso vai duplicar a capacidade de operações do Aeroporto Internacional do Rio

INCRA vende terras ein MT do Norte Servidor do Estado receberá Bancos canadenses ajudam
ARSA a construir nova

Cuiabá — A Coordenado-
ria do INCRA ,em Cuiabá
vai pôr à venda por liei-
tação 850 mil hectares de
terra em Mato Grosso do
Norte, assim que termina-
rem os processos de legiti-

Segundo o coordenador,
Coronel Clóvis Barbosa, o
total de terras da União,
principalmente às margens
das Rodovias 163 e 364, po-
dera chegar a 1 milhão 500
mil hectares. A licitação,
através de cooperativas, se-

vencimento por computador . A „ f mi r , r . pista de pouso no Galeão
para acabar com burocracia r

Para acabar com a burocracia e unificar o sis-
tema de pagamento dos 160 mil funcionários pú-
blicos estaduais, o Secretário de Fazenda, Sr Luiz

maçã* d* n<&» m? A™, ra feita de acordo ^ cri- Rogério Mitraud, baixou resolução criando o pro-maçao ae posse nas áreas ,£..¦.., nara faellltair „ com. _,,?_„ Aa ni./v.OI,eomantn oiofrAr>i/.n »rci0 froró W
ocupadas e a marcação das
que estão vagas.

térios para facilitar a com
pra de terras mesmo por
pessoas sem recursos.

Quércia quer aumentar auxílio-acidente
Brasília — A elevação do

auxílio-acidente pago pelo
INAMPS aos segurados con-
siderados incapazes para
continuar trabalhando na
mesma função, em conse-
quência de acidente de tra-
balho, foi proposta ontem
no Senado pelo Senador
Qrestes Quércia (MDB-SP),
que pretende elevar de 40%
para 60% o montante do
auxilio-acidente em relação
ao salário'do'beneficiado.

O projeto apresentado
ontem pelo parlamentar
paulista prevê a alteração
do Parágrafo lf da Lei que
dispõe sobre o seguro de
acidentes ido trabalho, e, se-
gundo seu autor, não de-
pende de Indicação da fonte
de custeio, pois não cria no-
va despesa, já que a própria
Lei já prevê a revisão trie-
nal; pelo Ministério da Pre-
vidência e Assistência So-
ciai, da tabela referente aos
graus de risco.

grama de processamento eletrônico. "Ele trará ine-
gáveis vantagens a todos os servidores e agilizará
todos os processos salariais", disse.

A primeira etapa — substituição do cartão de
ponto pela folha de freqüência/boletim de ocorrên-
cias e adoção de um modelo padronizado de reque-
rimento para eliminar os tramites burocráticos —
será iniciada este mês. As outras duas modificações,
que incluem rematrícula dos funcionários e padro-
nização do contracheque, tornando-o um cadastro
individual do servidor, estarão concluídas em agosto.
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IMPORTÂNCIA

Este programa de moder-
nização e racionalização,
considerado pelo Secretário
estadual de Fazenda "como
um dos mais importantes
na área de pessoal a ser
executado no Governo Fa-
na Lima", adaptará e cria-
rá normas operacionais e
de serviço, além de procedi-
mentos administrativos pa-
ra o pagamento dos ser-
vidores dos antigos Estados
do Rio e Guanabara.

Tornou-se necessário por-
que a Secretaria esta
pagando ainda processos
salariais — como licenças-
iprêmio, funções gratifl-
cadas e exercício findo —
iniciados em 1964. Com a
introdução do processamen-
to eletrônico tais problemas
não mais acontecerão. O Sr
Luiz Rogério Mitraud, disse
que admitimos como filo-
sofia da reestruturação dos
serviços, a descentralização
da execução e a centrali-
zação dos atos de comando
e decisão".

Isto, segundo ele, slgnifi-
ca "eficaz esforço para a
manutenção de um bom
circuito de informações, cor-
rendo para diminuir ou evi-
tar distorções melhorando
o sitema ae pagamento no
seu todo. Racionalizaremos
os métodos de trabalho,
substituindo rotinas manu-
ais pela computação". O
novo programa porém não
determinará um único dia
para recebimento de sala-
rios dos servidores, que con-
Dinuarão dentro da escala
atual — pagamento entre
os dias 18 e 30 de cada -més.
Todos os funcionários terão
os vencimentos depositados
em bancos.

PRIMEIRAS
MODIFICAÇÕES

Na primeira etapa, o
novo sistema de pagamento
introduzirá a utilização üo
boletim de ocorrência/folha
de freqüência, em substitui-
ção ao cartão de ponto e
atestado de freqüência.
Como afirma o Sr Rogério
Mitraud "é de grande im-
portancia este documento,
para o novo programa, pois
dará Informações para os.
sistemas de administração
de pessoal à área financei-
ra, servindo também como
documento de entrada üe
dados em computador. Con-
tribuirá para a supressão

de erros que se apontam na
íoüia atuai".

A adoção de um modelo
padronizado de requerimen-
to eliminará todo o tramite
burocrático que atualmente
exige dos órgãos competen-
tes a leitura e interpretação
de pareceres e informações
de processos — antes havia
o risco de erros ou omissões.
Assim, o funcionário que
peio tempo de serviço, pode
receber iicença-prênuo, ou
outras vantagens ilnancei-
ras decorrentes de pro-
moções ou funções gratifl-
cadas, não precisara mais
requerê-las, pois o computa-
dor estará programado pa-
ra aumentar seu salário na
época devida.

Outro benefício do novo
sistema se refere aos des-
contos obrigatórios e volun-
tários. Estes serão discipU-
nados através de novas nor-
mas, de forma a evitar o
descumprimento do limite
consignável legal e o exces-
sivo endividamento do ser-
vidor, com garantia do des-
conto em folha, permitindo,
lhe acompanhar a evolução
do comprometimento d o
seu salário.

ÚLTIMA ETAPA

Na segunda etapa — até
agosto os computadores do
Centro Estadual de Paga-
mento já estarão progia-
mados — haverá a padro-
nização do contra cheque,
u n 1 f icando-o e transfor-
mando-o, também, em
cadastro individual do ser-
vidor, pois além do nome.
trará a matricula ven-
cimentos e descontos; a in-
dicaçác da data da aposen-
t a d o r i a ; disponibilidade
consignável e contagem de
tempo de serviço além de
possibilitar a correção sala-
rial imediata ao venclmen-
to de triènios, qüinqüênios
e promoções.

A rematricula de todos os
servidores eliminará a du-
plicidade numérica "e in-
consistências existentes, in-
traduzindo o digito verifica-
dor. Está estabelecido que
os funcionários continuarão
com os mesmos números,
pois as mudanças serão
processadas apenas com
acréscimo de unidades no
início do número, a exem-
pio do que acontece com os
telefones, quando foi intro-
duzido um 'dois inicial", o
Secretário Luiz Rogério Mi-
traud explica.

AGORA A MATRIZ SENDAS TEM PABX:
7511110,7512120 OU 756 2120.
É SO LIGAR. E DUVIDAMOS QUE ALGUÉM
ATEUDA MAIS RÁPIDO. SendaS

Montreal — Um empréstimo de 50 milhões de
dólares (Cr$ 850 milhões) foi assinado ontem entre
a ARSA e o Bank of Montreal, que liderou outros
sete bancos canadenses, para a conclusão, até o fi-
nal deste ano, das obras de construção de nova pistade pouso do Aeroporto Internacional do Rio de Ja-
neiro, que terá assim duplicada sua capacidade de
operação.

Essa nova pista, que completa a primeira fase
de construção do mais moderno aeroporto da Amé-
rica Latina', funcionará com todas as facilidades de
proteção ao vôo. O Rio de Janeiro é hoje o maior
centro distribuidor de tráfego aéreo do hemisfério
Sul, com a operação de 21 empresas internacionais.
ESPECIFICAÇÕES

O sistema 09-27 da nova
pista foi projetado paia
operar segundo os padrões
da ICAO — International
Civil Aviation Organization
— Categoria II. Compieen-
de a pista de pouso e deco-
lagem em concreto proten-
dido, com 4 mil metros de
extensão, 45 metros de lar-
gura e 7,5 metros de acos-
tamenio para cada lado,
perfazendo uma plataforma
de 60 metros; as pistas de
rolamento PR-5, PR-6, em
concreto 'protendido, com
22,5 metros de largura e
11,5 metros de acostamento
em cada lado, totalizando
45 metros de plataforma;
pátio em concreto proten-
dido para servir à área in-
dustrial do Aeroporto, com
90 mil metros quadrados; e
viaduto V-4, para ampliação
de conexão da pista 09-27
com os pátios dos terminais
1 e 3. Constam ainda do sis-
tema: luzes de aproxima-
ção, luzes de zona de toque,
luzes da linha de centro de
pista, mzes laterais de pis-
ta, VASIS para indicação
visual do anguio de apro-
xim&ção, luzes de saída ra-
pida, luzes laterais das pis-
tas de rolamento e pátio,
luzes de impedimento, si-
naiizaçao direcional ao lon-
go das pistas, farol aeio-
náutico, mzes de obstrução,
sistema de aproximação por
:lliw UlllciHCj liLo, cai^jjo-
riu j.aj e siSutina ae meu.o-
roíogia.

APOIO CANADENSE

O presidente da ARSA,
Major-Brigadeiro José Vi-
cente Cabral Checchia, aíir.
mou que a construção do
Aeroporto Internacional do
Rio de Janeiro teve um
grande apoio canadense,
pois foram a Acres Interna-
cional Limited e a Parlem
Associates Limited, lidera-
das pela empresa brasileira
Hidroservice — Engenharia
de Projetos Ltda, que ini-
ciaram os estudos para a
construção do Aeroporto.

Acrescentou que o Bank
of Montreal, com 8 milhões
de dólares, liderou o consór-
cio de bancos canadenses
que se juntaram para dar
a ARSA condições de termi-
nar a primeira fase da
construção d o Aeroporto,
que entrou em operação co-
mercial no dia 19 de feve-
reiro de 1977, com todos os
seus serviços em funciona-
mento. Os outros bancos
que se consorciaram a o
Bank of Montreal são o
Canadian Imperial Bank of
Commerce, The Bank oi
Nova Scotia International
Ltda, The Royal Bank of
Canada e o Toronto Domi-
nion Bank, que também
emprestaram 8 milhões de
dólares, cada um; o Provin-
tial Bank of Canada Inter-

national emprestou 6 mi-
lhões e o Banque Canadien-
ne National, 4 milhões.

EXPANSÃO

O Brigadeiro Ohecchia in-
formou que o tráfego aéreo
brasileiro continua em de-
senvolvímento e que a in-
fr-a-estrutura aeroportuária
üe um modo geral vem sen-
do ampliada em todo o
pais, a fim de que a deman-
da seja atendida. Acrescem-
tou que o custo total do no-
vo Aeroporto, até agora, as-
cende a 450 milhões de dó-
lares (cerca de Cr$ 3 bi-
lhões 150 milhões;, mas que
este investimento coloca o
Brasil em situação privlle-
glada no Atlântico Sul, por
ter o mais moderno e fun-
cional dos aeroportos do
continente, "fato reconheci-
do por todas as autoridades
do setor".

A construção da nova pis-
ta é a última fase da prl-
meira etapa do Aeroporto
Internacional ,do Rio de Ja-
neiro e representa a dupli-
cação de atendimento da
demanda d.e tráfego aéreo.
O empréstimo se destina à
conclusão das obras físicas
do sistema e também á ins-
talação dos equipamentos
para auxilio ao trafego aé-
reo. <

A pista em construção
compieta o sistema de pá-
uos e pistas, formando o V
com a existente, que servia
ao antigo terminai de pas-
t>agenos — Gaieào — noje
desativado. Com sua con-
otusão, será possível a recu-
peração da atual pisca em
uso, de 3 imul 300 metros,
que já conta com uma ire-
quência de 90 mil pousos e
decolagens anuais e opera
há mais de 25 anos.

A área onde está localiza-
da a nova pista foi na sua
maior parte ganha ao mar,
com o aterro de uma gran-
de enseada e o desmonte
de colinas de áreas próxi-
mas. O movimenco de ter-
ra na área, iniciado em fins
de 1970, foi superior ao ne-
cessarlo para a construção
de uma das maiores usinas
hidrelétricas brasileiras - -
Ilha Solteira. Desde aquela
época, tratores, motos-cra-
pers e patróis trabalharam
para colocar a área em con-
dições de receber o pavi-
mento, iniciado em março
de 1976.

Para as obras de pavi-
mentação da nova p.sta
formou-se um consórcio de
empresas brasileiras — a
Construtora Norberto Ode-
brecht e a Companhia Bra-
sileira de Projetos e Obras
— que participaram d a
construção da estação de
passageiros, do edifício da
administração e controle,
do pátio de estacionanuiuo
de aeronaves, da área de
apoio, do eixo viário c de
toda a movimentação de
terra da área do Aeroporto
que tem 16 quilômetros qua-
arados.

•A PEDIDO
"Este ato (referindo-se à

concessão de dispensa) é
conseqüência de um pedi-
do de dispensa que o Sr Jo-
sias apresentou. Não sei até
onde isto tem ligação com
o inquérito". Admitiu tam-
bém que o Governo poderá
divulgar o resultado do in-
quérito, após a apreciação
dó Presidente Geisel.

"O Presidente da Repú-
blica, no uso de suas atri-
bulções, resolve conceder
dispensa a Josias Luiz Gul-
marães da função de con-
fiança, código LT-DAS-
101.4, de Superintendente
da Sudepe — Superinten-
déncia do Desenvolvimento
da Pesca. Brasília, 23 de
maio de 1978; 157.° da In-
dependência e 90.° da Re-
pública. Ernesto Geisel".

Esta é a integra do ato
que formalizou a dispensa
ao superintendente da Su-
depe. O Coronel Rubem
Ludwig, pediu ao seu ad-
junto, Marco Antônio Krae-
mer, que lesse o ato de dis-
pensa.

NO MINISTÉRIO
O Ministério da Agricul-

tura, Sr Alysson Paulinelh,
revelou que o ex-superin-
tendente apresentou pedido
de exoneração, por escrito,
no dia 15 deste mes, solici-
tando que fosse encaminha-
do ao Presidente da Repú-
blica. O Ministro disse que
não sabe os motivos que le-
varam o Sr Josias Gulma-
ráes a pedir demissão do
cargo e afirmou que não
liga o fato ao inquérito
aberto para apurar Irregu-
laridades na Sudepe.

No seu lugar, ficará,
provisoriamente o superin-
t e n d e n t e-substituto, Sr
Carlos César Queiroz. "Ain-
da não tenho nomes para
sugerir ao Presidente da
República, autoridade que
nomeia o superintendente
da Sudepe, mas espero que
a nova diretoria seja esco-
lhida imediatamente, de
modo a que as funções da
Sudepe não sejam inter-
rompidas", disse o Ministro
Paulinelli.

DESPEDIDA

Ontem, no final da tarde,
o Sr Josias Guimarães este-
ve com o Ministro Paulinel-
11 para apresentar despedi-

das. O Ministro da Agricul-
tura, com aparência muito
abatida, recebeu a impren-
sa em seu gabinete a pedi-
do dos repórteres que co-
brem o setor. Ele disse que
preferia não fazer comen-
tários sobre a administra-
ção do Sr Josias Guimarães,"até que seja revelado o
resultado do inquérito, pois
o Presidente Geisel ainda
não opinou sobre ele".

— Não posso fazer qualr,
quer antecipação do inqué-
rito antes de o Presidente
julgá-lo — afirmou, acres-;
centando que o Sr Josias
Guimarães foi convocado
para prestar um serviço, já
que não é funcionário es-
tatutário do Governo.

"Ele me disse que já ti-
nha cumprido quatro anos
de administração e que
queria sair e eu não pude
oQrigá-lo a ficar". O Ml-
nistro Paulinelli disse não
saber se o Sr Josias Guima-
ráes teria pedido demissão,
pressionado pela re,-,
percussão que teve a série
ae reportagens publicadas
no JORNAL DO BRASIL,
no ano passado, denun-
ciando irregularidades na
administração da Sudepe.

NA SUDEPE

Na Sudepe, informou-se
que há mais de uma sema-
na o Sr Josias Luiz Guima-
rães não dava expediente,
tendo incumbido de respon-
der pelo cargo o Sr Carlos
César Queiroz. O titular, ae-
gundo seus assessores,"cumpria extenso programa
de visitas a autoridades. O
Sr Josias Guimarães tam-
bém não foi encontrado em
sua residência.

No Edifício da Pesca on-
tem, a noticia da exonera-
ção do superintendente foi
recebida com surpresa pelos
funcionários do gabinete,
que garantem nada ter ou-
vido sobre o assunto. Ape-
nas uma das secretárias sa-
bia que "estes dias seria de-
finida a situação do cargo
de superintendente"; outra
comentou que ele quer ser
deputado federal por Goiás.

A Assessoria de Divulga-
ção confirmou a pretensão
do Sr Josias Luiz Guima-
rães em se candidatar a
deputado, razão de ter pe-
dido demissão, dentro do
prazo exigido pela lei elei-
toral para a desincompati-
bilização.

O caso Sudepe
— No dia 1"? de outubio

de 1976, o General Aluislo
Gondim Guimarães — fa-
lando numa sessão do Con-
gresso Naval, no Hotel Gló-
ria — denunciou a malver-
sação de mais de CrS 100
milhões gastos pela Sudepe
para sanear passivos ae
empresas falidas;

— No 5 de outubro, o
economista, Mário César
Luz Ferreiia — demitido da
Sudepe pelo Sr Josias Luiz
Guimarães — fez chegar ao
Presidente d a República
uma caita-denúncia acu-
sando de ilegais e corruptas
todas as liberações de ver-
bas de Incentivos fiscais fei-
tas, com base na Portaria
Sudepe 011/ 75, pelo Sr Jo-
sias Luiz Guimarães. (O
jornal O Estado de São
Paulo publicou a carta i;

— No dia 1"? de maio
de 1977, o JORNAL DO
BRASIL iniciou a publi-
cação da série de reporta-
gens O Conto de Fadas da
Pesca no Brasil que de-
monstrou que a atual admi-
nistração da Sudepe havia
perdido mais de Cr$ 300 ml-
lhões (até dezembro de
1976).

Na área governamental,
no dia 7 de outubro de 1976,
o Presidente Ernesto Geisel
d-eu o seguinte despacho, na
carta-denúncia do econo-
mista Mário César Ferrei-
ra: "Ao Ministro da Agri-
cultura para determinar,
com urgência, a apuração
dos fatos denunciados."

Dia 13 de outubro de
1976, o Ministro da Agricul-
tura, Sr Allysson Paulinelli,
nomeou a primeira Co-
missão de Inquérito. Tre-
zentos dias depois, a Co-
missão Paulinelli concluiu
peia existência de dcsv.o
ilegal de Cr$ 16 milhões em
incentivos fiscais e indiciou
21 pessoas — cujos nomes
até hoje permanecem em
sigilo — mas ninguém foi
punido.

Dia 3 de outubro de 1977
quase um ano depois de

sua primeira ordem — o
Presidente da República no-
meou uma Comissão Espe-
ciai de Inquérito para dar"parecer conclusivo" sobre o
caso Sudepe. O porta-voz da
Presidência, Coronel Toledo
Camargo, garantiu, na épo-
ca, que "a verdade será res-
tabelecida". E admitiu que
o Presidente Geisel não ha-
via gostado dos resultados
da Comissão Paulinelli."

Dia 2 de janeiro de 1978,
a Comissão da Presidência
da República acusou, entre
outios, quatro superinten-
dentes da Sudepe de "des-
respeito à Constituição Fe-
deral; falta de moralidade
administrativa; e abuso de
poder". O Sr Josias Luiz
Guimarães foi acusado es-
pecificamente — entre va-
rias outras Irregularidades

de haver estabelecido o
programa de fusão, incorpo-
ração e saneamento do se-
tor pesqueiro, a revelia do
Presidente da República e
passando por cima de resc-
lução do Conselho de De-
sen volvimento Econômico
sobre o assunto. tt Portaria
Sudepe 011/75 criou o Pro-
grama de Fusão, Incorpo-
ração e Saneamento do Se-
tor Pesqueiro, exatamente
como denunciou o econo-
mista Mário César Luz Fer-
reina.

No dia 13 de março de
1978, o parecer da Comissão
Especial de Inquérito, da
Presidência da República,
foi encaminhado ao DASP"onde ficará pelo tempo ne-
cessário. Não existe prazo
para voltar. O Presidenta
da República julgará o pn-
tecer, punindo as irregularl-
dades que se verificarem",
disse, na época, o subchefe
executivo da Casa Civil da
Presidência da República,
Sr João de Carvalho Olivei-
ra". Até hoje. não se sabe
qual a conclusão do .DASP,
se é que existe, e ninguém
foi punido.



JORNAL DO BRASIL ? Quarta-feira, 24/5/78 ? 1? Caderno

D Eugênio celebra missa
de Corpus Christi pela
manhã e procissão éàslóh

'O Cardeal D Eugênio Sales celebrará a missade,Corpus Christi amanhã, as 10h30m, na igrejade Santana, onde se realiza a Semana Eucarística,
e às 16h sairá procissão da igreja da Candelária
para a Catedral Metropolitana, na Avenida Chile,onde o Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro, D aelsoPinto da Silva, rezará missa.

Por ser feriado nacional, bancos, comércio e re-
partições estarão fechados, mas os postos de gaso-.Iina, feiras livres e farmácias funcionarão normal-
mente e os supermercados até às 12h. A Arquidio-
oese de São Sebastião, à qual pertence o Vicanato
Suburbano, informou que não haverá procissão na
Zona Norte. A pedido de D Eugênio Sales, os paro-cos dos subúrbios estão pedindo aos fiéis que com-
pareçam aos ritos do Centro da Cidade.
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PROCISSÃO
'A' exemplo do ano pas-

sádo, da igreja da Candeia-
ria a procissão de Corpus
Christi seguirá pela Avenida
Rio . Branco, Ruas Evaristo
da. Veiga e Senador Dantas
ate a Catedral da Avenida
Chile. Uma hora antes, os
monitores da Adoração
Noturna estarão no roteiro
do cortejo para orientar os
fiéis quanto aos cânticos e
reflexões, que terão como
tema a Igreja, Unidade pela
Eucaristia, Anuncia o Evan-
gelho.'O Detran interditará as
seguintes ruas, a partir das
14n30m, para a passagem
da procissão: Praça Pio X,
Av. Presidente Vargas —
entre Praça Pio X e Rua
Uruguaiana — e Av. Rio
Branco, entre as Ruas Vis-
conde de Inhaúma e da As-
sembléia. A partir das 16h,
serão interditadas a Av.
Chile e a Rua Senador Dan-
tas, entre Avemaa Cnue e
Rua fivaristo da Veiga. Du-

rante a passagem da procis-são; a Av. Rio Branco ficará
interditada entre as Ruas
da Assembléia e Araújo
Porto Alegre, e a Rua Eva-
risto da Veiga, entre Av.
Rio Branco e Rua Senador
Dantas.

O transito na Rua 1' de
Março para a Av. Presiden-
te Vargas seguira pelas
Ruas iv de Março e Viscon-
de de Innaúma e as Aveni-
das Marechal Fioriano, Pas-
sos e Presidente Vargas. O
transito aa av. Presidente
Vargas para o Castelo e a
Praça 15 seguirá pelas Ave-
maas Presiaente Vargas e
Passos, Praça Tiradewtes,
Av. Republica do Paraguai,
Ruas Evaristo da Veiga e
Senador Dantas. O transito
da Praça Maua para o Cas-
telo e a Praça 15 seguirá
pela Praça Maua, Av. Rio
branco, Kua Visconde de
Innauma, av. Marechal
Fionano, Av. Passos, Praça
Tiraaentes, Av. República
do Paraguai, Ruas Evaristo
da Veiga e Senador Dantas.

Castelo usa flores
artificiais nas ruas

Vitória — Aprincipal
procissão de Corpus Christi
noíispirlto Santo é na cida-
de-de Castelo, ao Sul do Es-
tadó, sobre tapetes or-
namentados com flores, que
serão artificiais devido à
falta na região. As figuras
são desenhadas nas ruas
com casca de café, pedra
.britada e outros materiais
e uma comissão da Prefei-
tura premia os melhores
trabalhos.

A cidade mantém a tra-
dlção desde os anos 50.

Cada rua tem comissões es-
peciais para recrutar os
melhores artesãos da re-
giao, que preparam os tape-
tes. Castelo e o Município
mais católico do Espirito
Santo; a missa dominical
costuma reunir entre 1 mil
e 1 mil 500 dos seus 15 mil
habitantes. A região é
subordinada à Diocese de
Cachoelro do Itapemirim,
Município vizinho, a única
no Estado que mantém o
conservadorismo da Igreja.

TROQUE SUA
DECLARAÇÃO DO ICM

PORUMABOA
itfm

~ Uma boa
tscolae-muito mais..... Tudoissoa

...Prefeitura de
..sua cidade

,„jíai poderconstruir
...Comodinheiro que"óGoverno

Estadual vai

* ^p^ " c
distribuir,
baseado no
índice de
Arrecadação
do ICM do seu
Município.

Quantomaior for

o volume
do ICM
arrecadado,
maiorseráo .,
orçamentode vida da
sua cidade., população de

sua cidade.

Declare. Sua
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ICM vale
muito mais do
Sie 

dinheiro,
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qualidade de'

Stf GOVERNO FARIA LIMA
Secretaria de Estado de Fazenda

JORNALISTA ENFRENTA
NUM CORCEL GT

MASSACRE
NO TRÂNSITO DO RIO.

Poeira, enchentes, buracos provocados por
obras de toda espécie, paralelepipedos,
ladeiras, maresia, engarrafamentos, alguns
pegas na Rio-Santos.
Qualquer proprietário de'veículo no Rio está
sujeito a todos os tipos de experiências,
muitas delas tão massacrantes como as mais
criteriosas provas de fábrica.
A Revista do Domingo, que vem dentro do
Jornal do Brasil, publicará na edição do
próximo dia 28 de maio o resultado completo
do teste realizado com o Corcel CT nos mes-
mos lugares por onde você passa diariamen-
te.

Defenda suas econo-
mias usando os serviços do ¦
AGENTE DE VIAGENS.
ABAV RJ Associção Brasileira de
Aqénciiis dt; Viagens do Rio de Jau

^

Santistas
minimizam
a cólera

São Paulo — Preocupados
com a fuga dos turistas, em
conseqüência das suspeitas
de um surto de cólera na
região, comerciantes do Gon-
zaga, bairro de Santos, pre-
tendem desmoralizar o vi-
brião ameaçador da doença
com um banho de mar à

fantasia. A promoção é cha-
mada de o Carnaval da Có-
lera, mas até agora não
reuniu muitos adeptos.

Entre as medidas concre-
tas para atenuar os efeitos
do clima negativo que se re-
flete sobre o comércio, o

Preceito de Santos, Manoel
de Carvalho, dirigiu men-
sagem à Câmara Municipal,
propondo a isenção do Im-
posto sobre Serviços para os
comerciantes das áreas
afetadas nos próximos dois
meses.

Durante a Copa: Plantão Técnico aos Domingos

Sears Compre na Sears
o seu TV: Sears lhe

garante ProteçãoTotal!
A melhor marca!
A melhor Assistência Técnica!
Satisfação Garantida ou
Seu Dinheiro de Volta!

PHILIPS
Novo TV Philips 26" em cores

Tecnologia resultante da experiência do maior
fabricante de televisores do mundo. O novo
TV Philips 26" vem com inovações excepcio-
nais. Para trocar de canal basta um leve toque
de dedo. Chassi totalmente transistorizado. De
baixíssimo consumo de energia. Um circuito
estabilizador de tensão. As cores têm 5 contro-
les deslizantes. A imagem é aquele "cinema"
que você conhece dos TVs Philips.

Cr$ 15.599avista

ou O O de Cr$ JiÁJijy
mens

de Cr$

SEM ENTRADA.

t

ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEARS
Todas as chamadas são atendidas o mais tardar em 24 horas. Fazemos isto o ano todo!

PLANTÃO AOS DOMINGOS DURANTE A COPA
Os pedidos feitos entre 8 e 18 horas serão atendidos no DOMINGO MESMO,

ou o mais tardar na 22. feira!

No próximo dia 259 assista: Seleção Brasileira X Seleção Gaiícha.
-3

SATISFAÇÃO GARANTIDA OU
SEU DINHEIRO DE VOLTA!
SE A COMPKA NÃO AGRADAR,
NÓS TROCAMOS" OU REEMBOLSAMOS!

Sears
Agora, para a Sears-Botafogo, juais um estacionamento GRÁTIS, pela Rua Bambina, 115.

DIARIAMENTE DAS 9:00 ÀS 22:00 IIOKAS • SÁBADOS DAS 9:00 ÀS 18:30 HOKAS.
IloUfogo Shopping Ccntcr do Mcicr Niterói Mndureira
Praia de Botafogo, 400 Rua Dias da Cru:, 255 Tlua São João, 42 li. Carolioa Machado, 362
Tel.: 286-1522 Tel.: 229-4626 Tel.: 719-7388 Tel.: 390-4891
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Salários e Inflação
O acordo celebrado entre a Ford e o Sin-

dicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e Dia-
dema, que encerrou oito dias de greve por par-
te de 9 mil 540 empregados, pode vir a signifi-
car uma alteração fundamental nos códigos que,
até agora, regulam as relações entre patrões e
empregados no Brasil. Pode ter, até, o poder de
condicionar a formulação das novas premissas
em que se deverão basear, daqui para a frente,
as negociações trabalhistas no Brasil. E não dei-
xa de ser sintomático que esse acordo tenha si-
do feito no âmbito de uma empresa de origem
americana, que conhece os limites e a extensão
dos interesses que ligam patrões e empregados
e, além disso, no âmbito do sindicato mais arti-
culado, do ponto-de-vista político, que se pode
vislumbrar no ABC paulista.

A arriscada proliferação do movimento gre-
vista que se observou na Grande São Paulo criou
situações políticas novas, que tiveram o dom de
tornar obsoletos os códigos institucionais que re-
guiavam as relações entre patrões e empregados.
Com a própria velocidade do movimento grevis-
ta, acompanhada pela sensibilidade empresarial,
no sentido de estabelecer pontos de negociações,
ficou claro que a nova realidade do dinâmico
capitalismo brasileiro não poderia conter-se
numa legislação que torna o Estado indispensá-
vel e faz impossível a negociação.

Está claro que a lei de greve é irrealista.
Está claro que não se podem criar obstá-

oulos à transação direta entre empregados e em-
presas.

Está claro que o CIP não pode exercer um
poder irrecorrível, de tentar tapar o sol com a
peneira: há custos que se elevam pelo próprio
exercício: da atividade política entre patrões e
empregados, cm benefício do amadurecimento
dessas relações. E, unilateralménte, o 

'CIP 
não

pode condenar as empresas a serem assolitárias
responsáveis pelos custos da pacificação social.
Ainda mais que, por circunstancias várias, as em-
presas do Estado, que sobrevivem à margem dos
rigores do CIP, não sofrem desse recente aguça-
mento das reivindicações salariais.

Está claro, assim, o que foi ultrapassado
pelos fatos. Já se sabe quais são as instituições
legais que padecem de óbvio obsoletismo. E não
seria de estranhar que assim fosse. Os códigos
que regulam as questões trabalhistas, no Bra-
sil, não resistiriam, como não resistiram ao mais
tuave entreabrir dos espaços políticos.

Falta, agora, porém, definir como deverão
pautar-se as novas regras do jogo trabalhista.

Em primeiro lugar, tem que ficar claro que
deve haver negociações. E negociações equa-
nimes, onde se respeitem os direitos e os pleitos
de todos os envolvidos — as empresas, os em-
pregados e o Governo. As novas regras do jogo
sindical não,podem ser redigidas no quarto es-
curo dos legisladores oficiais. Os últimos acon-

tecimentos já revelaram que esse jogo tem de ser
feito às claras — para durar muito.

Alem disso, precisa ficar implícito nas pró-
ximas negociações que a questão salarial está
inserida no cerne da questão inflacionária. É
necessário que, sentados lado a lado, na mesa
de negociações, patrões e empregados, com a
companhia do Governo — ou melhor, do Minis-
tro da Fazenda — sejam capazes de propor gui-
delines que venham a ser aceitos e respeitados
por todos. O combate à inflação é do interesse
nacional — portanto, de todos. Não é só da res-
ponsabilidade do Governo, guardião do valor
da moeda. Mas do empresário, que não pode ser
turvado pela incerteza na fixação de custos ou
lucros; e do empregado, que não deve deixar-se
iludir por aumentos que se tornem inócuos, pou-
co tempo decorrido da inflação.

Guidelines existem em todas as economias
maduras dó mundo capitalista. São os limites
ideais dos aumentos salariais; a extensão, por
categorias, dos novos aumentos; a freqüência
com que são dados os aumentos; e que a aumen-
to inflacionário deve corresponder aumento sa-
larial. É o que se fez na administração Nixon,
no Governo trabalhista inglês de Callaghan e os
social-democratas da República Federal da Ale-
manha.

Mas por que o sistema de guidelines funcio-
na e poderia funcionar, no Brasil, diante das
novas, circunstancias políticas, melhor do que os
diktats do Governo? Porque os guidelines são
definidos democraticamente. Nem o Governo
impõe o CIP às empresas, de forma unilateral;
nem as empresas têm o direito de praticar a po-
litica salarial ou de assistência social que melhor
entenderem; nem os empregados podem recor-
rer à greve como se fosse expediente rotineiro.

O que se propõe é que o Brasil se compor-
te como uma economia que está ria ante-sala da
industrialização. Onde não se concebem, nem
se deveriam admitir, comportamentos irrespon-
sáveis. O Brasil deve fazer o jogo dos países ca-

pitalistas, onde os guidelines são fixados em co-
muin acordo pelas partes interessadas. E onde
se pressupõe que todas elas estão interessadas
na sobrevivência das instituições capitalistas, na
sobrevivência das empresas, na melhoria das
condições de vida dos empregados e, o que é mui-
to importante, no controle da inflação.

Essa é a única alternativa que nos resta
diante dos extremos obtidos em experiências re-
centes: a irresponsabilidade de antes de 64, quan-
do os sindicatos se transformaram em agentes
da desestabilização econômica; e a experiência
recente, em que o Estado fazia tudo — e, sob
o pretexto de garantir a paz social, sufocava a
manifestação política de empregados e empre-
gadores, em benefício de uma sonolência gene-
ralizada, que interessava, antes de tudo, ao pró-
prio Estado.

Novas Definições
A volta a procedimentos políticos utiliza-

dos nos anos 40 e 50 foi denunciado pelo por-
ta-voz da Presidência da República como ina-
dequado para a nossa realidade atual. O Coro-
nel Rubem Ludwig assumiu o encargo de apon-
tar a existência de uma ação deliberada para
fomentar crises militares e, com ponderação,
conseguiu desarmar um assunto via de regra
explosivo. Deu a medida de uma disposição sau-
dável por parte do Governo, que íc dispõe n res-
ponder aos fabricantes de crise com as reformas
políticas.

Era exatamente o que estava faltando para
completar-se o quadro das definições políti-
cas depois que o MDB resolveu ser a caixa de
ressonância, por iniciativa alheia, de uma can-
didatúra alternativa à sucessão presidencial. Ne.
nhuina candidatura, por si só, representa perigo
para a nossa evolução política. A Oposição tem
o direito de apresentar seu candidato e deve
mesmo oferecer, em sua Convenção Nacional, o
espetáculo de uma tomada de decisão política
como a Arena não foi capaz de fazer. O Brasil
está nostálgico ile demonstrações democráticas.
Para pleitear a restauração dos mecanismos tpie
atestam o funcionamento de uma democracia, o
MDB precisará dar exemplo de que não teme o
debate e muito menos as manifestações da Maio-
ria.

Através de lições de democracia interna o
MDB contribuirá para desarmar prevenções re-
siduais que ainda .-c abrigam no Governo e que,
em boa hora. o porta-voz presidencial desauto-
rizou com palavras clara? e repassadas de con-
vicção. A opinião pública prefere, é claro, pre-

senciar o debate em torno da proposta de refor-
mas que venham a viabilizar o nosso regime de
liberdades. Afinal, não são os eleitores que cos-
tumam ter medo de democracia.

A candidatura de um militar da reserva
não apresenta o risco de produzir fissura nas
Forças Armadas, conforme lembra o porta-voz
do Planalto. O nome cogitado pelo MDB — que
passou de um extremo absenteísta a outro ex-
treino participante — pelas suas idéias identi-
ficadas com o pensamento burocrático e esta-
tizante, não chega a reunir as características que
a sociedade brasileira gostaria de ver represen-
tadas por uma candidatura que se propusesse a
«er a verdadeira alternativa política e democra-
tica.

Se o Governo reafirma seu repúdio à crise
como caminho político, os brasileiros sentem-se
reconfortados porque as nossas aspirações cí-
vicas prioritárias resumem-se no exercício das
formas democráticas de Governo e representação
para regressarmos ao regime da lei. Eleições não
podem ser considerada? fatores de dificuldades
senão quando há o desejo de tumultuá-las para
outros fins que. de resto, entre nós não preci-
sam de eleições para serem alcançados, pois vi-
vemos à margem da Constituição.

Desde que o Governo se declara disposto a
afastar a possibilidade tle crises pela.» reformas,
>ó resta que a iniciativa presidencial se antecipe
às manobras tios confeccionadores de dificulda-
des, e faça o seu lance. Em vez de debatermos à
sombra de temores, viveremos um período de
clareza sob a vontade convergente das liberda-
des que devem iluminar o caminho das umas.
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Cartas
Tortura

O JB de 19 deste mês publicou
o seguinte sob o titulo Pery Bevila-
qua afirma que o AI-5 foi produto
do ódio de responsáveis por tortu-
ra: "...O General reconheceu tam-

. bém que existem torturas nos quar-
téls. E' triste, mas é verdade".

Peço-vos retificação. Eu não
disse isso. Não empreguei o verbo
no presente do indicativo e sim no
pretérito perfeito. Nenhum dos jor-
nais de Vitória, presentes à entre-
vista coletiva que lhes concedi, pu-
blicou o que está transcrito acima
e que me é atribuido. Respondia eu,
no momento, a uma pergunta sobre
o AI-5, cuja origem está ligada ao
discurso feito no dia 3/0/1968 da
tribuna da Câmara pelo Deputado
Márcio Moreira Alves, que vinha
denunciando, havia muito tempo,
no Correio da Manhã, com sua as-
sinatura, torturas nos quartéis, ha- -
vendo puolicado dois livros sobre
esse assunto — Torturas e Tortura-
dos, editado em 19t>t>, e Cristo do
fovo, no principio de 19tí8.

J-ceteria-me ao passado e não
ao presente, como equivoca-
damente saiu no JB. Eu não tenno
conhecimento que haja presen-
temente torturas nos quartéis, nem
que neles existam presos políticos.
Urge uma retificação. *"ery Cons-
tant Beviláqua — Rio de Janeiro.

São Salvador
Moro na Rua S. Salvador, nas

imediações da praça de mesmo no-
me. Chamar aquilo de praça é pia-
da, pois mais parece um deposito
de lixo ou asilo para mendigos. Co-
mo atração extra, temos os moto-
nstas, cobradores e fiscais dos ôni-
bus que lá fazem ponto final (4U1
— Rio Comprido; 405 — Praça
Saens Pena; 573 e 574 — Le-
blon). Não é difícil imaginar as pa-
lavras que somos obrigados a ou-
vir dos distintos cavalheiros.

Para finalizar, às sextas-feiras
temos no local uma feira-livre (...).
O ponto final dos ônibus é deslo-
cado para as ruas adjacentes e, pa-
ra nossa satisfação, os mesmos pa-
ram em fila dupla, atravancando
as ruas. Com isso (.'..), eu não pre-
ciso de relógio para acordar, pois
os barulhos das buzinas pedindo
passagem aos ônibus é infernal.
(...) Alcindo Salgueiro Filho — Rio
de Janeiro.

Racismo
Acabei de ler a carta do Sr

Ubirajara Magalhães referente a
racismo e fiquei surpresa em saber
que ainda existem pessoas que pen-
sam assim. Ah, senhor Ubirajara!
Como o Sr foi ridículo ao dizer que"nós amamos os negros e mestiços
e lhes proporcionamos o máximo
possivel dentro de nossa civilização
qua e cristã".

Nós quem? Os brasileiros? Os
brasileiros, meu caro senhor, sâo
mestiços. Se eles não se amarem
aqui no Brasil, onde vão se amar?
O senhor é de que raça? (se ó que
o senhor é brasileiro).

O Sr mora no Rio de Janeiro?
Não parece. Compreendo que os
brasileiros do Sul, por passarem
muito tempo sem entrar em con-
tato pessoal com o negro, possam
dizer: "nós amamos o negro, etc.
etc.,". Mas quem mora no Rio, que
a cada segundo está topando com
um negro médico, advogado, den-
tista, juiz (acredite), engraxate, pe-
d r e 1 r o , motorista, universitário,
vagabundo, assaltante, policial,
d e p utado, professor, entregador,
etc. como qualquer branco, como
pode dizer essa bobagem de "nós
amamos o negro"? Ou o senhor é
muito velho, do século passado, ou
está completamente por fora da
situação do negro no pais. (...)."O negro não quer nada". O Sr
se esquece de que, com essa capa
de que no Brasil não existe, precon-

ceito racial, as autoridades nem se
preocupam em punir certos luga-
res, ou certas pessoas que não acei-
tam o negro de categoria para tra-
balhar? E de que certas escolas não
aceitam alunos ou professores ne-
gros por causa de alguns pais de
crianças brancas?"O negro não quer nada". Se
o Sr é branco, diga-me quantas ve-
zes já se espantou em ser atendido
por um médico negro (e duvidou
de sua capacidade) ou procurou
por uma pessoa de certa importan-
cia e dando de cara com uma ne-
gra, disse: "Ah, é a senhora"?

O sr é racista, Sr Ubirajara.
Que pena! Um nome tão brasileiro
(...)

Por que o negro deve fundar
seus próprios hospitais, escolas e
universidades, se aqui não há sepa-
ração de raças e "é o melhor lugar
do mundo", etc? O Sr mesmo disse
que o negro junta dinheiro para
gastar em três dias. Com esse di-
nheiro ele pode fundar hospitais,
escolas, universidades? E se poae,
por que o Governo tem díiicuidade
em realizar essas coisas? Eu enten-
di que o Sr quer que os negros
façam seus próprios nospitais para
separá-los na doença, dos brancos.
(...) Lygia Carvalho Santos — Rio
de Janeiro.

Aposentados
Li nos jornais (...) duas decla-

rações (,..) contraditórias (...) que
deixaram os inativos bastante
apreensivos. A primeira (...): VO in-
dice de reajus tamento das aposen-
tádorias e pensões (...) não deve-
rá atingir 4ü%" (...) "O Ministé-
rio da Previdência entende que o
inativo não tem as mesmas despe-
sas com transporte e vestimenta
que o trabalhador em atividade".
(...) Da segunda: "O Ministro Nas-
cimento e Silva (...) só assinará a
portaria em julho, sem efeito re-
troativo" (...) Não me parece jus-
to que, depois de haver contribui-
do para o Instituto durante tantos
anos (no meu caso 39) — tendo si-
do aposentado com importância in-
terior à que estava recebendo (...)
— me veja agora prejudicado por
uma decisão injusta e.para a qual
não encontro explicação. (...) Mú-
cio Vianna Cunha — Niterói (RJ).

Sucessão
Em recente declaração ã im-

prensa o Sr Laudo Natel disse ter
sido na época contra a indicação
do Sr Paulo Egydio Martins para
o Governo de São Paulo. E ele Ia
esteve, assim como o Sr Natel es-
tara. Chegamos à conclusão de que
insatisfações (manifestadas ou re-
colhidast em nada adiantam. José
Carlos T. de Melo — Rio de Ja-
neiro.

Erro médico
Na berlinda, os erros médicos.

Fala-se muito deles. E neles. Rá-
dios, jornais, televisão, Flávio. An ti-
gamente os médicos procuravam
curar, hoje matam. Simplesmente.
A grita é geral e os médicos foram,
de vez, postos no pelourinho da opi-
nião publica. Certamente protes-
tam, buscam. defender-se, justiíi-
cam as mortes, explicam a iatali-
dade, apelam para o imponderável,
ciência não é milagre, se pudessem
sempre evitar a morte não morre-
riam eles próprios. E aqui, penso,
em parte estão errados, voltam ¦»
face à verdade, não assumem a
realidade. Por que negar que nós,
médicos, também erramos?"E quem dentre vós, que nos
apontai o dedo ao rosto, podeis
atirar a primeira pedra?"

Erram os advogados quando
procrastinam, mentem, chicanam,
falsificam, pressionam, aliciam, su-
bornam, vituperam, deturpam, li-
vram criminosos confessos afiança-
dos pelo dinheiro, condenam justos,

vendem sua tribuna ao melhor pa-
gante; erram os magistrados de
covardes olhos postos na perda da
inamovibilidade de suas entrancias
ameaçada pelo libelo equanime; er-
ram os engenheiros cujas pontes
desabam, estruturas cedendo, cálcu-
los falhando, edifícios ruindo, gente
morrendo sob olhos postos no pro-
gresso concretado; erram os jorna-
listas que vendem letras tintas de
sangue, fazem da desgraça particu-
lar uma noticia quente, tarifam pu-
blicidade branca que não editam,
caluniam em negrito e desculpam-
se em corpo oito, carreiristas, tan-
tos, impudicos, muitos; erram os
políticos, deputados, senadores, tão
tragicamente despreparados para a
causa do labor público, pedlnchan-
do, ajoelhando-se servis ante o po-
der maior, mentindo a verdade
cristalina, traindo por covardia e
pecúnia o povo que representam;
erram diariamente presidentes e
sooeranos, senis alguns, estúpidos
tantos, impostores a maioria, le-
vando ao caos o mundo e a huma-
nidade ao desvario.

Erramos nós, os médicos, sim.
Também. E muito, embora não
tanto como nos acusam.

O que faz diferir frontalmente
nossos erros dos dos outros é que
aqui é atingido o homem no que
tem de mais nobre e precioso: sua
saúde, sua vida.

E porque erram os médicos?
São causas várias. Um tanto por
despreparo, o mesmo que distingue
o analfabeto redigir de petições de
alguns bacharéis, vicia os cálculos
dos engenheiros, encalha navios,
despeja a artilharia de generais em
tropas de retaguarda. São vestibu-
lares de marcar cruzinhas; são fa-

^ culdades sem respaldo hospitalar,
são professores pagos a preço de
engraxate, indispostos ao mendigo
sacerdócio da docência, são escolas
despejando médicos na praça aos
10 mil por ano, como se fossem
pães de forma. Um tanto, pois, por
despreparo técnico.

Outro tanto por fatalidade. Er-
rar, pelo erro em si, é áa condição
humana. Aquilo que se admite em
todos, se nega ao médico: a falibili-
dade. Como se a aura da profissão
os transformasse, a todos^em infa-
nveis gênios da moral e da ciência.

E finalmente, aqui, sim, o
mais ponderável: erram por estai a.
Erram porque se debatem contra
o relógio, porque se lhes impõe
também o direito à sobrevivência,
porque precisam resgatar compro-
missos imperdoados, porque a mes-
ma lei que busca proteger o cliente
iimitando-lhes as horas de trabalho
oorigatório, castiga-os com salários
vis obrigando-os a. buscar várias
fontes sucessivas (ou simultâneas)
de renda, porque trabalham cansa-
dos e arrumados fisica e psicologi-
camente, porque precisam, quais
mascates da vida humana, bater
palmas nas portas dos ambulató-
rios em busca de mais e mais doen-
tes a preços mínimos. Conheço ci-
rurgiões que realizam de 10 a 12
operações por dia, "a 2U0 mil réis
por cabeça". Eu disse DEZ a DOZE.
As últimas, já no automatismo,
músculos intoxicados, reflexos abo-
lidos, raciocínio retardado, fadiga
total. E' de estranhar que errem
tao pouco!

Tal como no distante e mal-
cheiroòo reino da Dinamarca, é a
seguinte a escalada hierárquica sa-
larial entre nós: um médico vale
4 mil cr-uzeiros, um enfermeiro, 8;
um engenheiro, 16; um procurador,
36; um economista, 45.

Erramos todos, sim senhores.
Reconheçamos. Mas os médicos não
matam. Estão sendo dizimados. Os-
mard Andrad Faria — Florianópo-
lis. (SC).

As cartas terão selecionadas para publicação
no todo ou em parte entre as que tiverem
assinatura, nome completo • leqível e
endereço que permita confirmação prévia.
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A moeda em pé
J. Batista Lemos

O 

marxismo deixou de ser uma ideologia de
militancia revolucionária, adotada por inte-
lectuais da classe média que se profissiona-lizavam soldados da revolução da classe trabalha-

doraj para ser uma espécie de religião e mística
de uma casta Intelectualizada de professores uni-
versitários. As idéias' de Karl Marx e Priederich
Engels se codificaram numa coleção de dogmas
absolutos e enrijecidos a partir do fracasso da cons-
trução do socialismo cientifico pelo Estado sovié-
tico, mas também desde o momento em que não
conseguiu obter saídas convincentes para o impasse
que lhe foi colocado à frente, quando a burguesia
industrial compreendeu que, na luta de classes, sua
melhor arma era dar aos trabalhadores algo mais
a perder do que simples grilhões.

Num capitalismo moderno, os papéis de capi-
talista e proletário foram redefinidos e somente a ce-
gueira religiosa e fanática de repetidores de chavões
ideológicos pode impedi-los de ver dois palmos à
frente do seu nariz perfumado, a realidade gritante
que nos cerca. No caso brasileiro, o exempio pau-
lista é bem típico e fala mais alto do que tudo.
Vma,sociedade dinâmica, üe relações de produção
cada; vez mais sofisticadas, como as de São Paulo,
não poderia ficar à espera das definições simplis-
tas de um determinismo tacanho. Raros foram os
cientistas sociais, como o sociólogo Leonino Mar-
tins Rodrigues, professor da Universidade de São
Paulo, que compreenderam o problema e que o
equalizaram, a partir dos dados que brotavam da
reaüdaae e não dos sonhos de uma teoria distante.

Á compreensão de que a classe trabalhadora
tem iorça para participar mais da riqueza que eia
própria constrói, do direito que essa ciasse tem de
reivindicar, de consumir os bens que ela mesma
produz e aar aos seus filhos uma vida digna, com
eaucãçáo e nabitaçao em boas condições, e justa-
mente o que iaz do Sr Luís Inácio da Silva, o
Lula', presidente do Sindicato dos Metalúrgicos ae
Sáo Bernardo do Campo e Diadema, o grande li-
der operário, realmente representativo não ape-
nas deste estágio recente da História do Brasil,
mas de toda a história das relações sociais em
nosso pais. A forma como está sendo encaminha-
da a' solução do movimento grevista na região In-
dustrial do Grande ABC em São Paulo é a prova
concreta desses fatos.

Q espirito não revolucionário, mas reivindl-
catório ue uma ciasse operária, amadurecida co-
mo amadurecido e seu maior líder hoje, é artt-
cuiado da forma mais inteligente, ao longo de to-
dos os pronunciamentos públicos feitos pelos tra-
balhadores, em todo tempo no qual permaneceram
parados, exigindo salários mais altos, refeições
mais-dignas, melhor transporte e o pagamento dos
dias 'enquanto durou a greve, este item, ainda íru-
to dé uma sociedade paternalista.

Essa articulação destrói velhos mitos com os
quais perigosamente vinhamo-nos acostumando
a conviver. U principal deles era a ilusória aliança
da classe operaria com grupos radicais da classe
média: os estudantes, a Igreja, os artistas e todos
quantos, de uma forma ou de outra, têm histori-
camente se mantido na posição mais oportunista
ae quem presta solidariedade, na verdade apenas
para se ajudar, Lula, como seus companheiros de
trabalho, sabe que a única aliança possível, numa
luta de classes, é a que existe entre o trabalhador
e seu colega de trabalho. Ele sabe também e ex-
pressou isso, de forma clara e irreversível, não
apenas em seus pronunciamentos, mas também na
lorma madura com que se conduziu, durante toda
a greve, que o estudante, que vai ã rua gritar pe-
los direitos de greve do trabalhador, está apenas
passando por um estagio a mais em seu aprendi-
vsaao, para "amanhã ser um tecnocrata ou qual-
quer outro tipo de inimigo do próprio operário".

Ò capitalismo moderno de São Paulo já está
suficientemente maduro para suportar, em seu
seio, greves de grande porte como esta que está
acontecenuo no Grande ABC, em São Paulo,
(juando a iford do Brasil cede e recua, age com
inteligência de quem compreende a necessidade
que a empresa tem de sua força de trabalho. Pro-
va então, de seu próprio lado, a maturidade do ca-
pitausta, que compreende que a democracia não é
um regime ae vantagens apenas para si próprio.

Os operários, de seu lado, têm aprendido com
sua própria Historia, a partir de seus próprios erros
e procuram, na medida do possível, aproveitar
bem sua grande experiência e suas inegáveis tra-
diçoes. Eles sabem, por exemplo, que seus compa-
nneiros mortos, heróis da gloriosa jornada da Re-
voluçáo Soviética, foram sacrificados para que se
instalasse um regime opressor, que beneficia ape-
nas a uma casta dirigente de burocratas e que re-
prime o movimento operário com mais eficácia e
maior crueldade do que o mais brutal e primitivo
capitalismo. Politicamente, o trabalhismo moder-
nu está talvez tão maduro como está o moderno
capitalismo.

'Lula e seus companheiros sabem que não
podem transigir de um lado, mas também não po-
aem pender para o outro. Talvez a grande prova
da capacidade de líder operário que Lula tem de-
monstrado está baseada na sua possibilidade de
manter a moeda em pé, sem se deixar voltar para
sua face ou sua coroa, num exercício mil vezes
mais diíicil do que a descoberta, por Colombo, da
forma de pôr de pé um ovo de galinha. Radicais
de direita e de esquerda esperam um menor erro
para destruírem esse tipo de liderança, se apro-
veitarem das reivindicações dos trabalhadores e
construírem seu próprio reino, do qual só eles mes-
mos e não os próprios operários tirarão benefícios.

Os operários brasileiros hoje têm plena cons-
ciência de que o papel da Igreja não se alterou
basicamente e de que os clérigos não são seus alia-
dos, mas continuam formando, via de regra, ao
lado de seus adversários. Eles sabem que os movi-
mentos dos artistas em seu favor só trarão bene-
íicios e usufrutos aos próprios artistas em movi-
mento e que eles mesmos é que pagarão com a
fome de sua família pelos excessos juvenis de uma
classe média desesperada que procura solucionar
seus problemas imediatos à custa de sangue e do
suor dos trabalhadores. Por isso, não consideram
os estudantes seus aliados. Os militantes revolucio-
nários do século passado e do inicio deste se apoia-
iam na miséria operária para a construção de um
regime fechado e opressor, que os novos bedéis
marxistas querem sacralizar apoiados apenas na
semântica operária. O moderno trabalhismo de
Lula e seus companheiros é a plena consciência
de que essa utilização semântica dos interesses cio
trabalhador é apenas, e tão-somente, uma nova
forma, mais sofisticada e plenamente aceita pela
moral marxista, de exploração.

Privacidade das informações pessoais
Carlos A. üunshee de Abranches

fWnODA inovação introduzida nas re-
I lações sociais, a cada descoberta-*- ou melhoria resultante do pro-

gresso da ciência e da tecnologia, apre-
senta duas faces. Uma positiva, benéfica
ao homem e que melhora a qualidade da
vida; outra, negativa, que pode causar
dano ao ser humano, poluir o meio-
ambiente ou agravar certos problemas
sociais.

Assim foi com a máquina a vapor, o
automóvel, o avião e a energia nuclear,
para mencionar apenas alguns exemplos.
O computador não podia escapar a essa
regra. Se usado corretamente, serve ao
homem para inúmeros fins úteis, rea-
lizando' tarefas que assombram a nossa
inteligência, apesar de ainda não se ha-
verem esgotados todas as suas possibili-dades de aplicação. No entanto, se ope-
rados para fins moralmente reprováveis
ou sem as cautelas indispensáveis, podemser instrumentos de abusos e injustiças.

Como sempre acontece quando sur-
gem latos novos dessa natureza, as nor-
mas legais ditadas pela sociedade paraharmonizar os inevitáveis conflitos de
valores éticos e de interesses materiais,
que ocorrem em seio dela, revelam-se in-
suficientes e cedo exigem a aprovação
de leis especiais para regular as situações
novas causadas por esses avanços do pro-
gresso.

A criação de bancos de dados à ba-
se de computadores eletrônicos onde são
processados quase instantaneamente mi-
lhões de informações personalissimas,
pode ensejar práticas abusivas ou noci-
vas, se operados sem obediência a certas
regras de proteção individual e a um
controle efetivo.

Eles constituem atualmente um
exemplo vivo e controvertido dos usos
positivo e negativo de que são possíveis
progressos realizados graças ã genialida-de do ser humano.

A polêmica apaixona, há algum tem-
po, cientistas, sociólogos, juristas, filóso-
fos, legisladores, jornalistas e pratica-mente toda a opinião pública nos países

desenvolvidos, a propósito das implica-
ções do mau uso dos computadores sobre
o direito à vida privada. Depois dos ju-
ristas especializados em direitos huma-
nos, que por sua formação são os mais
sensíveis a esses problemas, a polêmica
já atingiu, no Brasil, os profissionais de
processamento de dados e outros grupos
mais esclarecidos. Todavia, apesar do
vertiginoso aumento do número de
computadores e da cobertura que a nos-
sa grande imprensa tem dado ao assun-
to, o povo brasileiro, em seu conjunto,
ainda não se conscientizou da necessida-
de de adotar as medidas de proteção e
legislação especial, que já vigoram em
outros paises.

Na semana passada, para debater
esses temas com seus membros, a Asso-
ciaçáo dos Profissionais de Processamen-
to de Dados (APPD; convocou ao auditó-
no da Academia Brasileira de Ciências
um grupo de panelistas entre os quais o
Deputado Faria Lima (Arena, Sáo Pau-
loj e o autor deste artigo.

Isso nos permitiu verificar direta-
mente não só a justificada preocupação
da classe com tal problema, como co-
nhecer melhor as razões dos projetos de
lei e de emenda constitucional apresen-
tados ao Congresso pelo referido parla-
meritar.

Infelizmente, a maioria dos debate-
dores concentrou-se apenas nos anun-
ciados estudos do Poder Executivo sobre
a criação do Registro Nacional das Pes-
soas JNaturais iRenape), cujo antepro-
jeto ainda nao foi publicado.

Como todo banco de dados, se ele
for criado sem as cautelas indispensá-
veis para a proteção individual, poderá
prestar-se a distorções e abusos, mas
esse mero risco não deve servir de argu-
mento para combater um projeto queensejará benefícios não só para cada
um de nós, como para a coletividade.

O direito à vida privada, que outros
preferem chamar de intimidade, en-
quanto a língua portuguesa não consa-

grar o neologismo privacidade (do in-
glês privacy) está hoje universalmente
reconhecido e protegido. As invasões ou
ataques injustificados à vida privada de
qualquer pessoa, seja pelo Estado, seja
por um particular, são proibidos pela De-
claração Americana dos Direitos e Deve-
res do Homem (Bogotá, 1948), pela De-
claração Americana dos Direitos Huma-
nos (.Paris, 1948J, pela Convenção para
Proteção dos Direitos Humanos (Roma,
1950), pelo Pacto Internacional sobre Di-
reitos Civis e Políticos (ONU, 1966) e pela
Convenção Americana de Direitos Hu-
manos (San José, 1969).

Esses instrumentos internacionais
não definiram, porém, o que seja a vida
privada, que pode ser objeto de diferen-
tes formas de invasão e desrespeito, es-
pecialmente depois que os aperfeiçoa-
mentos da eletrônica e da fotografia
permitiram tirar fotos e gravar a con-
versaçáo de pessoas, no gozo de sua in-
timidade, mesmo que o invasor esteja
a grande distancia ou separado das suas
vitimas por grossas paredes.

O arquivamento continuado de da-
dos personalíssimos nesses bancos, cons-
tituidos por arquivos operados por
computadores, que se intercomunicam e
aos quais terceiros podem ter acesso in-
justificado e para fins indevidos, criou
uma situação jurídica peculiar e diversa
das outras formas de violação da vida
privada.

De um lado, a manipulação indiscri-
minada das informações pessoais conti-
das nesses bancos, que podem ser ine-
xatas, incompletas ou estar desatualiza-
das, propicia, não raro, grave constran-
gimento moral ou danos materiais paraa pessoa em causa.

Por outro lado, a ausência de meios
adequados de controle desses bancos de
dados e seus eventuais abusos, gera na
coletividade uma consciência de desequi-
librio entre o poder do Estado e das
grandes organizações de informação,
ainda que privadas, e o direito de cada
pessoa ao respeito de sua vida privada.

Declinou-se assim claramente a ne-
cessidade de, para restabelecer o equili-
brio entre os direitos individuais e os le-
gitimos interesses sociais e para melhor
protegê-lo, desdobrar o conteúdo do di-
reito autônomo, o que deve ter toda
pessoa de ser protegida contra os abu-
sos na manipulação de informações per-
sonalissimas, arquivadas em bancos de
dados eletrônicos. A este novo direito, um
grupo de especialistas em Direitos Hu-
manos, entre os quais nos incluímos, está
propondo que se denomine "Direito à
privacidade das informações pessoais".

Não se trata de um direito absoluto
que sirva para opor-se a outros valores
éticos e sociais, igualmente legítimos.
Assim, por exemplo, será necessário har-
monizá-lo com outros direitos, aparente-
mente conflitantes, como e o caso do di-
reito à informação, tão indispensável ao
exercício da liberdade de imprensa.

Outro direito a considerar conjunta-
mente com esse novo direito à privaci-dade da informação pessoal será tam-
bem a do Estado de colher e usar infor-
maçòes pessoais, com o estrito propósitode melhor assegurar o exercício dos di-
reitos à personalidade e ao nome, bem
como de prevenir e reprimir as ações
anti-sociais e tornar eletivo o respeito às
leis penais. Esta também é uma das for-
mas de proteger os direitos humanos das
pessoas que sao vitimas reais ou po-tenciais de' ações criminosas por partede terroristas e delinqüentes habituais.

Alguns paises já adotaram leis espe-
ciais que definem o conteúdo e os limi-

. tes desse novo conceito do direito ao res-
peito à vida privada, bem como os meios
para garantir o indivíduo contra as dis-
torções e abusos praticados mediante
manipulação ilícita dos bancos de dados.

O conhecimento da recente legisla-
ção promulgada nos Estados Unidos,
Suécia, Canadá, Alemanha Ocidental e
França, pode ser de grande utilidade
para o legislador brasileiro, mas a aná-
Use dessas leis já não cabe neste artigo.

i. R.itisij lemo*. p chsfe da redação da sucursal do JORNAL OO
BRASIL em S,io Paulo
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Os melhores anos de sua vida são os piores nas pesquisas sobre
acidentes rodoviários. De acordo com essas pesquisas, todo motorista que chega
vivo aos 26 anos deve agradecer a Deus. Porque dos 18 aos 25, ele ^"">
tem tudo para se envolver em 34% dos acidentes. (80

Mas sua vida está em suas mãos: conforme sua maneira de dirigir, ^ K^você pode chegar aos 80.
Campanha de segurança nas estradas. Um serviço público ido DNER.

DNER
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Amin declara 1978 Ano do
Amor em Uganda e UPI diz
que acabaram as torturas

Kampala — "Uganda parece acordar vagaro-samente de um pesadelo de terror e de morte quedurou sete anos", afirmou o jornalista WilliamCampbell, da agência norte-americana UPÍ, refe-rindo-se a este Ano do Amor e da Reconciliação
(1978) decretado pelo Presidente Idi Amin Dada— homem que "tem em suas mãos mais sanguedo que qualquer outro líder nacional".

Campbell, em despacho enviado de Kampala,disse que "cessaram os expurgos, atos de torturae assassínios. As casas comerciais estão repletas —
um fato que não se registrava a vários anos — eos cidadãos, cansados de tanta confusão, voltamaos poucos aos clubes noturnos que no passado fi-zeram de Kampala uma das mais ativas Capitaisda África".

Mobutu discute defesa africana em Paris
Parls/UPt

REFORMAS

O Jornalista atribui as
mudanças, em parte, ao fa-
to.de Amin ter-se desvenci-
lhado "de alguns dos mais
notórios elementos de seu
Governo, como Ali Towelli,
diretor do treinamento poli-
ciai e chefe das unidades
de serviço público — o se-
gundo órgão de terror do
pais, depois do Departa-
mento de Pesquisa do Esta-
do, e o Coronel Nasur, Co-
mandante do regimento
suicida que Amin usava pa-
ra esmagar qualquer revoi-
ta contra o regime".

Outras modificações im-
portantes foram enumera-
das por Campbell: "O Bri-

gadeiro Moses AH, Ministro
cias Finanças e amigo íntl-
mo de Amin há muitos
anos, desapareceu do cena-
rio público e parece ter caído
em desgraça. E o Coronel
Juma Orls, seu Ministro do
Exterior, foi transfeirdo pa-
ra o posto menos importan-
te de Ministros dos Recur-
sos Terrestres e Aquáticos".

Campbell acha que "gran-
de parte dessa transfor-
mação pode ser atribuída
ao estranho Major Bob —
Bob Astles, ex-oficial da
Real Força Aérea britânica
e agora cidadão ugandense,
o mais intimo confidente e
conselheiro do líder de
Uganda".

Brzezinski agrada chineses
mas Pequim acha cedo para
ter laços normais com EUA

Tóquio — O anti-sovietismo de Zbigniew Brze-zinski conquistou a simpatia dos dirigentes chine-ses, que ficaram com excelente impressão do con-vidado, mas as negociações sobre a normalizaçãodiplomática entre Pequim e Washington não avan-çaram um passo sequer — assim os observadoresdefiniram a visita de três dias, encerrada ontem, doassessor da Casa Branca a Pequim.
No último discurso feito em Pequim, Brzezinskideclarou: "Ambos acreditamos que através da vi-

gilancia e da força a guerra pode ser adiada, isso
para falar a linguagem de vocês, pois segundo anossa a guerra pode ser evitada"^
HEGEMONIA.

Referindo-se obviamente
à situação da Etiópia e An-
gola, acrescentou: "Ne-
nhum de nossos dois países
despacha forças internado-
nais, que se mascaram de
não alinhadas, por am-
bicões de poder na África".
E várias vezes usou o termo
hegemonia, que na China
praticamente é sinônimo de
política externa soviética.

No entanto, mesmo agra-
dando Hua Kuo-feng e
Teng Hsiao-ping com o uso
do jargão antj-scviético, Br-
zezinski não parece ter ob-
tido êxito na questão de
normalização diplomática e
isso porque, ainda de açor-
do com analistas, o relacio-
namento d e Washington
com Formosa continua im-
pedindo esse passo.

Brzezinski caiu mais nas
boas graças dos dirigentes
de Pequim do que, por

exemplo, o Secretário de
Estado Cyrus Vance, em
sua visita de agosto do ano
passado.

Ontem ele chegou ao
Japão para inteirar o Pre-
mier Takeo Fukuda das
conversas mantidas na Ca-
pitai chinesa e hoje, antes
de voltar a Washington, fa-
rá escala em Seul para re-
petir esses esclarecimentos
ao Presidente da Coréia' do
Sul, Pivrk Chung Hee.

A maioria dos parlamen-
tares norte-americanos, que
esteve recentemente e m
missão na China, concorda
que os Estados Unidos deve-
riam aceitar as três con-
dições de Pequim para o
reatamento: fim das re-
lações com Formosa, fim do
tratado de d*fesa de 1954
e fim da presença militar
em Taiwan. A delegação foi

.liderada pelo vice-lider de-
mocrata no. Senado, Alan
Cranston.' ,

& FO/TORADFGU/ASLTBSA H
I

AVISO AO PÜBLiCO
A Editora de Guias LTB, tomando conhecimento de declarações in-
verídicas de um Diretor de uma empresa concorrente, divulgadas
no Jornal do Brasil de 23 do corrente, vem a público esclarecer

seguinte:

— É falsa a notícia de que a Justiça do Estado do Rio Grande
do Sul tenha julgado improcedente o mandado de seguran-
ça impetrado por LTB contra o resultado da licitação promo-
vida pela CRT para a edição dos Gujas Telefônicos daquele
Estado;

— O MM: Juiz da Ia. Vara dos Feitos da Fazenda Estadual con-
cedeu a liminar requerida por LTB, a qual foi mantida por
decisão da 3a. Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Es-
tadc; o Presidente do Tribunal, entretanto, com fundamento
no artigo 4.° da Lei 4348, de 26.06.1964, suspendeu a exe-
cução da liminar tão somente por motivos de conveniência,
sem entrar no exame do mérito da ação, que será aprecia-
da pelo Juiz competente;

— Em conseqüência, permanece pendente de decisão judicial a
controvérsia entre LTB e CRT no concernente à licitação para
a edição dos Guias Telefônicos do Rio Grande do Sul;

— t absolutamente falsa a notícia de que o Guia de Assinan-
tes de 1977, editado por LTB na cidade de Porto Alegre, con-
tenha erros no percentual de 17%, sendo o índice de erros
consentâneo com o aceito internacionalmente;

— É falso, por outro lado, que a Tabela de preços proposta por
LTB seja superior, em cerca de 50% à oferecida pela con-
corrente declarada vitoriosa. Não é correta a comparação en-
tre as Tabelas, que são heterogêneas;

— 0 que é absolutamente incontroverso é que a proposta de
LTB oferecia à CRT uma participação superior em Cr$ 
48.000.000,00 à da concorrente declarada vitoriosa, tendo
sido LTB, também quem ofereceu a melhor proposta, ccnsi-
derados todos os demais itens objetivos do edital para liei-
tação;

— LTB entende oportuno salientar que somente veio h público
em razão das aleivosias assacadas naquelas declarações, uma
vez que permanece no propósito de aguardar, serena e con-
fiante, o pronunciamento do Poder Judiciário, foro compe-
tenle para a apreciação e discussão de todas as questões que
envolvem aspectos jurídicos;

— Finalmente, LTB comunica ao público que, se acolhido o
mandado de segurança que impetrou, ficará sem nenhum
efeito o contrato celebrado entre a CRT e a empres-i concor-
rente e, em conseqüência, os contratos que eventualmente
tenham sido celebrados com os anunciantes.

A DIRETORIA
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Paris — Inesperada-
mente, o Presidente do Zai-
re, Mobutu Sese Seko, che-
gou ontem pela manhã a
Paris para reunir-se com
seus colegas africanos na
quinta conferência fran-
co-africana, que terminou
sem se decidir sobre a
criação de uma força de de-
fesa interafrlcana, embora
tenham sido estabelecidas
as premissas do que poderá
ser um pacto militar africa-
no.

Ao desembarcar no aero-
porto de Orly em uniforme
de combate e vindo "direta-
mente da frente de comba-
te", como fez questão de di-
zer, o Presidente Mobutu
referiu-se a sua partici-
pação na quinta conferên-
cia franco-africana. A tarde
realizou conversações for-
mais sobre a cooperação
econômica e continuou du-
rante todo o dia mantendo
a postura guerreira, até
mesmo nos faustosos salões
de Versalhes.

De uniforme de campanha, Mobutu desembarcou dizendo que viera da frente de combate segurança africana

Carter busca reduzir
restrição ao Executivo

Washington — O Presidente
Jimmy Carter, que se queixou re-
centemente das' restrições impostas
pelo Congresso à política externa
norte-americana na Africa, reuniu-
se ontem com um grupo de sena-
dores, aos quais não deixou claro
se tentará abolir tais restrições, co-
mo a lei de poderes de guerra, apro-
vada em 1973, apesar do veto de
Nixon, segundo a qual o Presidente
deve notificar o Parlamento 48 ho-
ras antes de enviar tropas ao ex-
terior e deve retirá-las em 60 dias.

Ao mesmo tempo, comenta-se
em Washington que o Departamen-
to de Estado e o Embaixador na
ONU, Andrew Young, parecem es-

tar novamente em conflito com re-
lação as restrições. Young declarou
partilhar das preocupações de Car-
ter, salientando: "Não estou de
acordo com o fato de que as mãos
do Presidente fiquem atadas".

O Departamento de Estado não
concordaria com a posição de
Young. Um funcionário afirmou:"Não vejo, no Congresso ou no po-
vo norte-americano, nenhum apoio
a operações militares ou paramlli-
tares dos Estados Unidos na Afri-
ca". Sabe-se que hoje Young se
reúne em Nova Iorque com o Se-
cretário de Estado Cyrus Vance e
o Vice-Presidente Walter Mondale.

A incerteza sobre a África

Washington — As questões le-
vantadas após a participação ame-
ricana na ponte-aérea do Zaire
destacaram o dilema do Governo
em apresentar uma política firme
para a Africa e, em particular, li-
dar com o papel militar soviético
e cubano. Ela é equivoca porque
os problemas não se prestam a res-
postas não ambíguas e porque o
Presidente Carter, mais do que
qualquer de seus mais recentes an-
tecessores, parece tolerar um volu-
me incomum de debate entre seus
principais assessores.

inevitavelmente talvez, Carter
de novo deixou em Washington a
impressão de ser um lider persegui-
do pela indecisão,.embora, irônica-
mente, muitos de seus principais
auxiliares considerassem a rápida
decisão de enviar 18 aviões C-141
da Força Aérea para apoiar a ope-
ração franco-belga um meio de de-
monstrar aos aliados e adversários
que ele podia ser resoluto.

Indecisão
Discussões com muitas autori-

dades nos últimos dias não resulta-
ram numa única explicação coeren-
te para o que aconteceu na semana
passada. Foi a operação uma im-
ciativa limitada, humanitária, vi-
sando ajudar aliados americanos
numa missão de resgate? Ou foi
uma ação geopolitica para alertar
os cubanos e os soviéticos, e a quem
mais importe, que o Governo impo-
rá um limite na África? Ou foi
o que algumas autoridades suge-
riam ontem, uma mistura de am-
bos?

Quando critica os cubanos e os
soviéticos na Africa, Carter, às ve-
ses, parece estar manifestando con-
cordancia com a profunda preócü-
pação de Zbigniew Brzezinski, seu
assessor para Assuntos de Seguran-
ça Nacional, de que o crescente pa-
pel militar soviético e cubano na
Africa é um assunto de grande im-
portancia estratégica, que deve ser
enfrentado de algum modo. Em ou-
trás ocasiões, Carter parece mais
à vontade com a convicção de An-
drew Young, o chefe da missão
americana na ONU, de que "uma
abordagem continua, discreta,
acentuando a ajuda não militar
prevalecerá, com o tempo, na Afri-
ca".

O Secretário de Estado Cyrus
R. Vance, cuja i7ifluência junto a
Carter é tida como decisiva 7ia
maioria dos assuntos contenciosos,
assumiu uma posição menos alar-
mista em relação aos cubanos qus
a de Brzezinski mas considerável-
mente menos despreocupada que a
de Young.

A decisão do Presidente de con-
tribuir para a ponte-aérea do Zaire
serviu, contudo, a alguns propósi-
tos, ainda que as motivações de
Carter fossem incertas. Ela revelou
certo apoio ao regime do Presiden-
te Mobutu Sese Seko, um simpati-
zante dos Estados Unidos cujas po-
líticas foram severamente critica-
das no Capitólio. Demonstrou uma
disposição de vir em auxilio de
aliados europeus muito mais rapi-
damente do que no ano passado,
quando a França realizou uma pon-
te-aérea de marroquinos pura o
Zaire com seus próprios recursos.
E provou que a administração esta-
va disposta, ainda que cautelosa-

Bemard Gwertzman
Thi New York Times

mente, a comprometer forças ame-
ricanas em operações no exterior.

"Mãos atadas" <

Para aquelas autoridades e di-
plomatas que tentam compreender
as políticas de Carter," a semana
passada foi particularmente frus-trante. Terça-feira passada, numa
reunião de líderes do Congresso,
Carter queixou-se de que suas"mãos estavam atadas" para aju-
dar o Zaire e outros paises porcausa das numerosas restrições im-
postas pelo Congresso à política ex-
terna, em conseqüência da guerra
do Vietnam. Naquele mesmo dia,
a Casa Branca determinou ao De-
parlamento de Estado que prepa-rasse um estudo de todas estas res-
iiições.

Vance foi ao Capitólio e confe-
renaou com o f residente da Cama-
ra, Thomas 0'Neu e o lider da
Maioria no Senaao, Robert Byrd.
Segundo se noticia, ele mencionou
o problema das restrições e, em
particular, citou como exemplos
dois fatos que limitam possíveis
operações secretas da CIA.

um dcies é um dispositivo na
Lei de Controle e ae Exportação üe
Armamentos de 1976 que proíbe as-
sisiencia de quaiquer espécie para
provwver Operações militares ou
paramilitares em Angola, o outro
era um Artigo no projeto de Lei
de Ajuda Externa que obriga o Pre-
stdente a responder por qualquer
operação secreta, dando ciência de-
Ia ao Congresso.

Quando a discussão destas
duas restrições começou em
V/as! ington, Carter aprovou a par-
úcipaçao dos 18 C-141 na ponte-aé-
rea. no mesmo dia em que a pon-
te-aérea foi anunciada, Reston, sob
ordens da Casa Branca, informou
que Cuba tinha treinado e equipado
com armas soviéticas os rebeidts
catangueses, que invadiram o Zai-
re, vindos de Angola.

Esta seqüência de aconleci-
mentos provocou entusiasmo na
equipe de Brzezinski que viu nela
uma demonstração da decisão e
disposição do Governo de conter
os cubanos. Mas Jody Poweli, por-
ta-voz do Presidente, ao anunciar o
envolvimento americano sexta-fei-
ra, .acentuou apenas os aspectos
humanitários e prometeu que os
aviões permanecerão longe da zona
de combate. E Carter, no mesmo
dia, declarou que "ternos um papel
muito limitado a desempenhar lá".

Domingo, Young disse, na lele-
visão, que "não concorda em que
as mãos do Presiaente estejam ata-
das".

Depois que os jornais da
manhã noticiaram corretamente
que Young estava novamente ma-
nifestando discordância com Brze-
zinski em relação à África, Young
divulgou uma declaração afirman-
do que "não estava preocupado
com restrições sobre ajuda secreta
porque há suficiente apoio neste
pais e no Congresso para que faça-
mos abertamente tudo o que qui-sermos Jazer na Africa."

Tudo isto serviu para criar
confusão entre as autoridades e di-
plomatas, que não estão mais cer-
tos de qual parece ser a políticado Governo Carter na África. Mat
a discussão está longa de terminar.

Zaire fecha
fronteira

Lusaka — A fronteira do
Zaire com Zâmbia foi fechada
ontem por decisão de Kinshasa,
pouco depois de a Agência Zana
informar em Lusaka que um pos-
to de controle na fronteira co-
mum tinha sido bombardeado e
destruído. A Agência France
Presse não indicou a que pais
pertencia o posto e a Zana, por
sua vez, não revelou a origem do
ataque.

No entanto, tanto a France
Presse como a UPI enviaram
despachos de Lusaka, baseados
em "fontes seguras", afirmando
que "centenas de rebeldes da
Frente Nacional de Libertação
do Congo (FNLC) foram avista-
dos em território zambiano, fu-
gindo a toda velocidade da per-seguição da Legião Estrangeira
aa França."

A Agência UPI, dos Estados
Unidos, acrescentou que "os re-
beides do Zaire cruzaram a íron-
«na de Zâmbia com Angola em
caminhões e carros particulares,
carrtgando rádios, máquinas fo-
tográficas e outros objetos rou-
bados nos nove dias em queocuparam Koiwezi, na Província
de Shaba".

Mortos são
mais de 200

Kinshasa — A cifra oficial
de 2üU europeus mortos em Kol-
wezi pede aumentar paia 250,
segundo estimativas feitas em
Kinshasa, com base em iníor-
maçòes proceaèntes de Shaba —
animou a agência France Pres-
se, frisando, no entanto, quesuas fontes disseram que é "pra-
ticamente impossível fazer um
baiamço compieto no momento".

Em Paris, Jean Tshombe, fi-
lho ao iiaer separatista ca;an-
guês Moisés Tshombe, declarou
que "muitos europeus foram as-
sassinados em Kolweai pelo
Exército do General Mobutu Sese
SeKo". Tsnombe e um dos coor-
denadores dos movimentos no
exnio que se opõem ao regime
insuauraao em iwisnasa pejo Ot-
nerai MoDutu — auaao ao Go-
verno irancès.

Em Bruxeias cntgou ontem
o primeiro contingente de òüü
homens procedente do Zaire. E
ttcvem íegressar nas próximas
hoias os somados belgas restan-
teo, permaiieceiiuo no áaue, po-
reni, 7oü miiitaies. Bruxelas ale-
gou que aeciOiu aejear ia esses
homens após conversa com o
uoverno ae Ktasiiása e pelo lato
de aiguns cidadãos beigas' ameia
nao estarem aeiiii»tivanaente a
saivo".

a France Presse disse que
a rapiaeii aa retiraaa; a iragiu-
aaue aos testemunhes, a incerce-
za soore os desaparecidos e as
dmcuiaades para íaentificar cor-
pos mutiladoá, "tornam difícil
uni oaianço aefiniitivo ein prazo
curto".

Fontes diplomáticas ociden-
tais ouviaas peia UPI disseram
que os danos a economia do Zai-
le nao loram ttto graves como
calculou-se inicialmente. Mas o
exoao aos técnicos Diancos, aiem
da inundação ae algumas minas
Cttusaaa piiu uesiiganieiiiu aas
bombas, elevou o preço do cobre
nus mercaaos mundiais.

Erik Van Ees, da UPI, disse
que os ltglonarios encontraram
na Escoia João XáIH de Koiwe-
zi, "que serviu ae quartel-general
dos rebeldes, documentos pro-vando que a invasão procedente
de Angoia via Zâmbia, foi plane-
jada com vários meses de antece-
dencia. Mostraram também que
os rebelaes começaram a massa-
crar os brancos antes da chega-
da das tropas estrangeiras".

Em Paris, Jean Tshombe as-
sinaiou que "e importante saber
se os massacres foram cometidos
ames ou depois do anuncio da
intervenção francesa". Admitiu
que os guerrilheiros "não podem
esquecer que a insurreição popu-
lar do ano passado loi lnterrom-
plda, como a deste ano, por in-
tervenção francesa".

O Presidente zairense
veio "ante o pedido unani-
me ds 21 chefes de Estado
e Governo reunidos em Pa-
ris", aos quais, após um ai-
moço oferecido pelo Pre-
sidente Giscard d'Estaing,
apresentou uma exposição
sobre a situação em Shaba.
Depois foi repousar em seu
hotel, deixando a seus cole-
gas a tarefa de redigir o
comunicado final, que não
faz qualquer alusão à quês-
tão mais em evidência: a
segurança na África.

Na realidade, o projeto
francês estava claro: in-
citar os- africanos a criar
sua própria força de inter-
venção, a fim de que, quan-
do um dos países seja
atacado, seus vizinhos o
socorram. E o Chefe de Es-
tado francês repetiu ontem
à tarde, numa breve entre-
vista coletiva em Versalhes,
na presença dos Presidentes
da Costa do Marfim, Hou-
phpuet-Boigny, e do Gabão,
Ornar Bongo: "E' preciso
tuao fazer para que o teci-
do ainda frágil da África —
e frágil devido às condições
de desenvolvimento — não
seja cruelmente rasgado pe-
Ia rivalidade dos brancos."

E como reforçar este teci-
do frágil? — perguntou: "A
iniciativa de reiorçar a
segurança da África deve
ser tomada pelos africanos.
E notei com interesse, du-
rante esta conferência, a
vontade dos Estados afri-
canos de refletir sobre a
questão, de tomar rápida-
mente as iniciativas para
organizar a segurança de
seu continente."

Até o momento, estas
iniciativas parecem muito
tímidas, mas o Presidente
Bongo apresentou uma pri-
meiro moção: "Certos pai-
ses airicanos assinaram um
pacto ae defesa que reúne

Arletle Chabrol
Correspondente

cinco paises. Agora trata-se
de alargar este circulo, indo
até a África Central, isto é,
ao Gabão, ao Império Cen-
tro-Africano, ao Chade, e
por que não os Camarões e
naturalmente o Zaire. E
Ruanda, Burundi, talvez, é
uma idéia que já discutimos
— os paises da África fran-
cófoba — e que em seguida
submeteremos à OUA."

O GRANDE IRMÃO

Mas; atrás deste projeto,
a França permanece aem-
pre como o grande i.inuo
sobre quem reside o úitmio
recurso, a quem se pètic
conselhos, ajuda, e que riira
sempre ao lado para garüai-
tir. O Presidente ao liuouo,
antes de expor seu projeto,
lembrou os acordos que 

"ai-

guns paises africanos as-
sinaram com a França., u
Houphouet-Boigny, íervòro.-
so partidário da organj:-
zação pelos próprios afri-
canos de sua defesa, acres-
centou: "Se os Estados"^
Europa Oriental contam
com a Rússia para asse,gu-
rar sua defesa, não existe.
razão por que a França,,fiel
a sua tradição, não respeite
seus compromissos, isto é:
venha em nosso socorro,.,se
somos agredidos."

Não é preciso dizer que
as propostas de ontem em
Versalhes não serão apro-
vadas por toda a Africa.
O continente negro não tem
nenhuma possibilidade de
se unir sob as asas da Fran-
«a- ..'""

Mas existe um ponto so-
bre o qual todos estão de
acordo: se a rivalidade, de
brancos tem de existir, .que
eia seja de ordem económin
ca e que beneficie os africar
nos. Sobre este ponto, o con
munlcado final, lido por
Giscard d'Estaing, subli-
nhou a necessidade de '.'se
continuar e aprofundar-o
diálogo Norte-Sul". Tatn-
bém lembrou "a necessitía-
de dos paises em desenvol-
vimento, e em particular
aos mais pobres, de se be-
neficlarem de uma ajuda
publica", assim como a ne"-
cessidade da criação de um
fundo de desenvolvimento
africano. O Presidente frân-
ces ainda prometeu a seus
hospedes discutir o assunto
com o Presidente Carter no
próximo dia 26 em Wa-
snington.

Enfim, interrogado sobre
a presença dos para-quedis-.
tas franceses em Shaba,e
sobre a data de sua retirar
da, Giscard respondeu seca:-?
mente: "A unidade de pán
ra-quedlstas enviada a Koh
wezi para assegurar a pro-.
teçáo dos cxvis estrangeiros
voitará á sua base assim
que terminar sua missão de
piocura ae aesaparecidos ou
reiens. O Governo ao Zâif-'
re será informado da dátá
e modalidades da retirada,'
a um de que possa organi-
zai a segmança da região".

Movimento cougolês
apoia Governo belga

Bruxelas e Kinshasa —
Enquanto Zâmbia e União
Soviética condenavam du-
ramente a intervenção es-
trangeiia no conflito do
Zaire, o Governo belga re-
cebia um inesperado apoio'do 

Movimento Nacional
Congoiés Lumumba, de ten-
dència esquerdista, por sua"va.ente e lúcida postura de
apenas salvar vidas huma-
nas ameaçadas e não inter-
vir de maneira alguma nos
a s suntos internos zairen-
ses".

Ao se referir às criticas
formuiadas pelo Presidente
Mobutu contra o Chanceler
belga Henrl Simonet, o Mo-
vimento destacou: "A
reação de Mobuto mostra a
e x p erimentados analistas
políticos o quadro de um re-
gime em decadência". A
tensão entre Bélgica e Zaire
parece ter diminuído, mas
aumentado aquela entre
franceses e belgas.

FRANCA VERSUS
BÉLGICA

Ontem chefes militares
franceses criticaram o "Ir-
realismo" da intervenção
belga no Zaire: os pára-
quedistas da Bélgica limita-
ram-se a resgatar os civis,
enviando-os imediatamente
a Bruxelas.

Segundo os franceses, te-
ria sido mais eficaz reagru-
par os europeus durante 24
oú 48 horas para poder
identificá-los. "Agora fica
pouco menos que impossível
estabelecer um balanço pre-
ciso de vítimas e resgata-
dos", queixavam-se

Todos os belgas saíram de
Kolwezi, passando o controle
da cidade aos soldados fran-
ceses e zairenses. Cerca de
600 pàra-quedlstas perma-
necem em Kamina, uma
base aérea a 200 km ao
Norte da cidade mineira,"para 

qualquer eventualida-
de", e os restantes voltaram
a seu país.

Ao mesmo tempo em que
os militares franceses criti-
cavam a operação de resgá-
te beiga, o jornal i,e Soir-.
ae Bruxeias, em despacho
de seu enviado especial a
Shaba, Etienne Ugeux, cita-
v a testemunhos militares
belgas afirmando que os
franceses "disparavam con-
tra tudo que se movia. Hou-
ve mortos inocentes. Para
eles, os negros nao con-' tam".

REAÇÃO ZAMBIANA •••«<->

_ 
"A facilidade com que po-

tências européias intervéem
num pais aíiicano indepen--
dente raz com que o próprio •
conceito da independência
africana careça ae signifi-
cado" — destacou o Daily
mail de Lusaka, condena-
do a intervenção francesa e
beiga no Zaire.

O jornal soviétivo Pravda,
por sua vez, afirmou que os
Estados. Unidos foram os
.esponsáveis pela organi-
zação da ajuda da OTAN
e pela intervenção militar
da França e Bélgica no Zai-
re, como parte do plano
destinado a íoitaiecer sua
peneuaçao militar e políti-
ca na África.

"Está cada vez mais cia-
ro que Washington assume
a direção deste plano e que
o uso na força do Zaire foi
impostos aos demais paises
da Aliança Atlântica" — sa-'
lienta o Pravda, acresceu-
tando que o estrategistas
ocidentais usaram o Zaire
para testar sua força cori-
tra os movimentos nacio-'
nais de libertação.

Por outro laao. a uirms»
assegurou que uma compa-
nhia motorizada cubana
participou dos recentes

.combates em Shaba. Na se-
gunda-feiia, Cuba negou
veementemente qual quer
envolvimento no conflito
zairense.
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Argentina
prende
jornalista

Buenos Aires — O jorna-lista francês Jean-Pierre
Clerc, enviado de Le Monde
para uma série de reporta-
gens na Argentina antes da
abertura da Copa do Mun-
dó, foi preso no Aeroporto
dé Ezeiza quando se prepa-rava para regressar a Paris,
sendo submetido a longo in-terrogatório e tendo confis-
cados documentos e papéis
que, segundo a policia,eram "subversivos e preju-diciais ao país".

A prisão de Clerc foi na¦tarde de segunda-feira e
ontem, depois de liberado
pelas autoridades argenti-
nas, o jornalista embarcou
num outro avião, da Cruzei-
rd do Sul, viajando para o
Rio, de onde prosseguiriaviagem para Paris.

NA HORA DO EMBARQUE

Depois de passar 10 dias
colhendo informações n a
Argentina, Clerc foi presoao descer do ônibus quando
chegava ao Aeroporto de
Ezeiza, onde embarcaria
num avião da Air France
com destino a Paris 45 ml-
nutos mais tarde.

Clerc foi levado pelos po-liciais, por volta das 18 no-
ras, sendo interrogado até
23 horas. Depois do interrc-
gatóno, o jornalista teve de
assinar uma declaração na
qual reconheceu ter estado
üe posse de "documentos
subversivos e outros preju-diciais ao pais".

Nessa declaração, contu-
do, o repórter de Le Monde
fez constar que a posse de
tais "textos subversivos"
não podia provar que ele
teve contactos com eiemen-
tos de movimentos clantíes-
tinos e que a apreciação íei-
ta pelos policiais quanto a
documentos "prejudiciais ao
país" era de natureza sub-
jetiva.

O jornalista, que depois
de solto entrou Imediata-
mente em contacto com um
diplomada, destacou que se
negou a identificar as pes-soas com as quais teve con-
tacto na Argentina e revê-
lou que todas as anotações
que fez foram íotocopiadas
pelos policiais. Clerc pôdeembarcar ontem, finalmen-
te, com uma escala impre-
vista no Rio.

Chile nega
reingresso a
14 exilados

Santiago — O Ministério1
do Interior chileno rejeitou
ontem, sem maiores expli-
cações, pedidos de xeingres-
so no pais de 14 pessoas queatualmente vivem na con-
dição de exilados, entre elas
o ex-presidente do prescritoPartido Radical, Arcalaus
Coronel Araneda.

Da lista de sollcitantes
fazem parte cinco mulheres— Evelyn Kleemann, Maria
Claudia Zuniga, Lucette,
Vivianne Kiessling, Maria
Elena Silva Fuentes, Moni-
ca Alvarado Quiroga — e
três irmãos, Matias, Sebas-
tián e Facundo Sepúlveda
Pizarro.

Após reunião, na noite de
segunda-feira, do Conselho
de Vigários da Arquidiocese
de-Santiago, a Igreja chiie-
na resolveu oferecer sua co-
laboração para solucionar a
greve de fome iniciada em
Santiago por parentes de
mais de 600 pessoas dadas
como desaparecidas.

General é suspeito
no caso Letelier
Santiago — Os norte-a-

mericanos que estão em
Santiago investigando o as-
sassínio d o ex-Chanceler
chileno Orlando Letelier em
Washington, em setembro
de -1976, esperam poder le-
var a um tribunal norte-
americano, no prazo de um
mês, três oficiais do Exerci-
to .do Chile que estariam
envolvidos na conspiração
que matou o diplomata,
então exilado nos Estados
Unidos.

Os três suspeitos são o
General Manuel Contreras
Sepúlveda, chefe dos servi-
ços secretos chilenos ia ex-
tinta policia Dina) na oca-
sião em que Letelier foi as-
sassinado, Coronel Pedro
Spinoza e Capitão Armando
Femandez Larios, que pode-
riam vir a ser indiciados
nos Estados Unidos.

Fontes ligadas à investi-
gação disseram, no entan-
to, que o Presidente chileno,
General Augusto Pinochet,
deve determinar julgamen-
to militar para qualquer
oficial do pais acusado nos
Fiados Unidos, medida que
evitaria a extradição, pelo
menos até a conclusão do
julgamento militar sob ju-
risdição chilena.
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Peru tenta conter violência
ampliando toque de recolher

Lima — O Governo peruano ampliou
ontem a duração do toque de recolher
em Lima e Callao, que passou a vigorar
das 22 horas às cinco horas, em virtude
da intensificação das violências no se-
gundo dia da greve nacional de 48 horas,
que paralisou 95% das atividades tra-
balhistas no pais.

Os distúrbios mais sérios ocorreram
ontem na cidade de Huancavélica, onde a
população se amotinou e destruiu uma
torre de alta tensão e fez atentados à
bomba contra a prisão, o frigorífico, a
estação ferroviária e os escritórios do Sis-
tema Nacional de Mobilização Social
(Sinamos), provocando choques que dei-
xaram seis mortos e 16 feridos, o que ele-
va para 21 o número de mortos no paisdesde o inicio das manifestações contra a
elevação de preços de artigos de primeiranecessidade.

Comunicado
A ampliação do toque de recolher,

medida acrescentada ao estado de emer-
gència, foi anunciada em comunicado do
Governo que afirma:"Em vista da continuação das alte-
rações na ordem pública, os ataques à
propriedade privada e os atentados con-
tra os serviços públicos e a normal cir-
culação de veículos, a partir de hoje e
até novo aviso o toque de recolher em
Lima e Callao vigorará das 10 da noite
até às cinco da madrugada do dia se-
guinte".

O comunicado acrescenta uma adver-
tência aos manifestantes: "Lembramos
aos cidadãos que as Forças Armadas e as
forças politicas têm ordem de usar suas
armas contra qualquer tentativa de des-
respeito às disposições baixadas".

As autoridades anunciaram, por ou-
tro lado, que aparentemente "alguns ex-
tremistas estrangeiros" instigaram os
distúrbios e atentados terroristas, mas
essa acusação não foi claramente com-
provada e nem o próprio Governo a es-

clareceu convenientemente ou adotou
qualquer medida especial a respeito.

Grevistas insistem
Apesar das medidas decretadas peloGoverno, os trabalhadores, atendendo à

convocatória de centrais sindicais querepresentam praticamente todas as ten-
dèncias políticas do pais, prosseguiramontem a greve de 48 horas iniciada se-
gunda-feira.

Repetiram-se ontem, principalmenteem Lima, os atos de violência registrados
na véspera, com os manifestantes incen-
diando automóveis e bloqueando ruas e
estradas, o que provocou uma reação
enérgica das forças de segurança, com o
emprego de bombas de gás lacrimogê-
neo e disparos, na sua maioria para o ar,
a fim de dispersar as multidões.

Os manifestantes visaram especial-
mente a bancos, alguns dos quais sofre-
ram assaltos, e supermercados e lojas de
comércio em geral, produzindo-se gran-des saques. Além de Lima e Huancavé-
lica, o movimento foi especialmente in-
tenso em cidades como Arequlpa, Cuzco,
Ayacucho, Huanuco, Iqultos, La Libertad
e Chiclayo.

Anistia protestaEm telegrama enviado ao Presidente
do Peru, General Francisco Morales Ber-
mudez, a seção alemão da Anistia In-
ternacional, Prêmio Nobel ano passado
por sua defesa dos direitos humanos,
protestou contra a situação no pais.

A Anistia criticou as prisões de ma-
nifestantes, entre eles políticos, cândida-
tos a Assembléia Constituinte, estudan-
tes e dirigentes sindicais, bem como a
decretação do estado de emergência e do
toque de recolher.

A organização internacional afirma
ter noticias sobre mais de 2 mil prisõesno Peru e pede ao Governo de Lima queliberte todos os detidos. Segundo a Anis-
tia Internacional, "há grande receio de
que as pessoas presas durante os atuais
acontecimentos venham a ser tortura-
das ou a sofrer qualquer espécie de maus-
tratos.
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O Governador Faria Lima - também contemplado - entregou a Medalha do Mérito Industrial ae Ministro MárioHenrique Simonsen, sob as vistas de Mário Leãe Ludolf

MÉRITO INDUSTRIAL PARA FARIA LIMA E SIMONSEN
Sessão solene encerra as festividades

da Semana da Indústria no Rio , ';

Bolívia pode adiar eleições
devido à falta de registros

La Paz — O Governo boliviano está
examinando a possibilidade de adiar
as eleições de 9 de julho devido ao es-
casso compareoimento de eleitores aos
locais de registro. Faltam duas semanas
para o encerramento dos registros, e me-
nos da metade do eleitorado do pais —
no total, 2 milhões 300 mil pessoas —
legalizou a situação.

"O mínimo que se exige é a filiação
de 1 milhão 500 mil inscritos. Cifras in-
feriores poderiam obrigar-nos a sugerir
a postergação", disse um pórta-voz do
Comitê Eleitoral Nacional.

Por sua vez, o Presidente Hugo Ban-
zer admitiu que a suspensão da eleição

"só ocorreria num caso excepcional" e
afirmou esperar que nos próximos dias
os bolivianos "inscrevam-se em massa
para participar do pleito".

Ao mesmo tempo criticou o fato de
52 Partidos políticos participarem da
campanha, assinalando que, no seu mo-
do de entender, "deveria haver uma
união em torno dos grandes objetivos na-
oionais".

Na mesma entrevista, referindo-se à
ruptura de relações com o Governo chi-
leno, o General declarou que ao tomar
a decisão de romper com Santiago "não
quis com isso ofender a dignidade do
povo e do Governo chilenos".

"A colaboração firma t decidida da indústria
deste Estado" foi oferecida ontem, ao Governo, peto
Presidente da Federação das Indústrias e do Cen-
tro Industrial do Rio de Janeiro, Sr. Mário Leão Lu-
dolf, "a fim de que se retome com maior vigor o
ritmo de desenvolvimento econômico".

Discursando no auditório do Senai, na sessão
solene comemorativa do Dia da Indústria, que nor-
malmente seria amanhã mas foi antecipada, ele
afirmou que essa retomada "é o caminho mais rá-
pido e eficiente para se alcançar e melhor distribui-
ção de renda e harmonia social".

Durante a solenidade, foram entregues Medalhas
do Mérito Industrial a personalidades e empresa-
rios que, "pelos relevantes serviços prestados as en-
tidades, à classe industrial, à -economia « ao desen-
yolvimento do pais, fazem ius ao reconhecimento •
à admiração, não só dos Industriais, mas de todos
os brasileiros", segundo os termos de Mário Leão
Ludolf.

APERFEIÇOAMENTO
Em seu discurso, o Sr. Mario Leio Ludolf desta-

cou que "o Brasil não sé encontra diante de uma
crise econômica ou de sérios problemas estruturais.
Acha-se, simplesmente, em uma fase de aperfeiçoa-
menlo, cujos desequilíbrios, nenhum deles de cor-
reção muito difícil, representam o preço que fo-
mos obrigados a pagar pelos sucessos obtidos".

— Uma boa dose de bom senso • níveis ade-
quados de espirito público — sentenciou — serio
mais que suficientes para eliminar, a prazo curto
e médio, as dificuldades com que se defronta atual-
mente a economia brasileira.

De acordo com o Presidenta da Federação das
Indústrias e do Centro Industrial do Rio de Janei-
ro, "cumpre, apenas, com base nos ganhos obtidos
na fase anterior, lançar o país na busca de obie-
tivos que, por terem sido considerados de baixa
prioridade, foram deixados para atendimento fu*
turo".

— Esse futuro, aliás — destacou
pleno andamento.

já está em

Frisou Mário Ludolf que não houve, de parta:.dos governos revolucionários, um abandono do mer-
eado interno, • tudo Indica e acerto da opção faita

pelo Brasil após 1964, de abertura para o exterior.
Mas "sem dúvida nosso pais é uma nação continen-
te com a conseqüente possibilidade de criar e ex-
piorar um grande mercado interno. No âmbito da
marcha para a maturidade econômica, que ora ini-
ciamos, tal objetivo deve ser perseguido".

Após frisar que nos primórdios do nosso desen-
volvimento industrial o papel do Estado deveria ne-
cessariamente ser importante, Mário Leão Ludolf
considerou que já agora "um mercado interno de
capitais começa a tomar forma".

Uma ação mais direta de parte do Governo.
através de empréstimos e transferências de capital— acrescentou — será ainda, durante algum tempo,
necessária, sobretudo diante do forte endividamen-
to que as empresas herdaram da fase anterior. Na-
da disso, porem, reclama medidas radicais, e é li-
cito afirmar que os Instrumentos básicos para se
obter resultados |ã se acham disponíveis.

Segundo ele — servindo-se de uma afirmação
do Ministro Mário Henrique Simonsen em artigo no
JORNAL DO BRASIL - a concentração de rendas
é menor "do que usualmente se imagina". Houve
um aumento da mobilidade vertical da sociedade;
aumentou a renda das categorias profissionais mais
qualificadas; e os centros de formação profissionalse multiplicam.

No caso particular da indústria — exempll-
ficou — verificamos com satisfação o rápido crês-
cimento do número de alunos nos cursos ministra-
dos pelo SENAI.

Quanto às exportações, ele assinalou que as re-
slstencias injustas encontradas pelos manufaturados
nacionais não são motivo para se desistir de suacolocação no exterior. "Pelo contrario, a políticacarta consiste em diversificar as exportações da ma-nufaturados setorial • geograficamente".

Mário Leão Ludolf referiu-se de maneira favo-
ravel aos resultados da fusão Guanabara/Estado doRio, dizendo que a ocupação Industrial que se vem
realizando de forma espontânea ao longo dos pnn-cipais eixos viários poderá ser estimulada e orga-nizada atreves da reserva de áreas para a Insta-
laçao de distritos Industriais.

, ,— Deficiências existem — reconheceu, a pro-posrto da fusão — porém não suficientes para me-recerem maiores reparos.
Em seguida, o Governador Faria Lima afirmou

que • população • es empresários do Rio de Janel-

ro já podem sentir que a cidade está dimensionada,
para a escala metropolitana.

Considerou o Governador que será indispensá-vel, sobretudo, que o sacrifício não se perca, nemsejõ traíd: por artifícios, políticos ou cela ajpania.administrativa uma obra 'cu|o custo social será far-lamente compensado pelos resultados,
- Será insuportável se houver a desfiguração

dos autos propósito! políticos que inspiram o Pre-sidente Ernesto Geisel ao lançar o mais audacioso ;
proieto de seu Governo.

Em nome dos homenageados com a Medalhado Mérito Industrial, falou o General Edmundo daMacedo Soares e Silva, recordando, em rápidas pa-lavras, a formação industrial do Brasil para dizer"
que ela foi difícil, pois não havia mentalidade ore- -
parada para isso.

O industrial, segundo ele, sempre teve que en-frentar uma vida de dificuldades. Por isso, frisou oGeneral, todos se sentiam recompensados com alaurea recebida.
O Governador Faria Lima, que presidiu os tra-.'balhos, foi um dos agraciados, juntamente com o •

Ministro da Fazenda, Mário Henrique Simonsen.
Também receberam medalhas o General Edmun. .'.do de Macedo Soares e Silva, o engenheiro Heródo- • •

Io Bento de Melo, presidente do Centro Industrialde Nova Friburgo, o químico industrial e consultor""
químico José Mário de Oliveira Ramos, proprietárioda Erma - Fábrica de Artefatos de Borracha, Maurl- 

'
cio André de Albuquerque Costa, vice-presidente) daCia. Fiat Lux de Fósforos da Segurança e diretor de -
algumas outras integrantes do conglomerado, • o "
engenheiro geógrafo Orlando Barbosa, diretor-pre- \sidente da Ishikawajima do Brasil. '

„, .A|ém do Governador Faria Lima, do MinistroMino Henrique Simonsen e do Sr Mário Leio Lu-'dolf, a Mesa da solenidade foi integrada pelo Depu-tado Cláudio Moacir de Azevedo, Presidente da As-sembleia Legislativa do Estado do Rio, o Desembar-' :
gador Marcelo Santiago Costa, Presidente do Tribu- "
nal de Justiça, os Comandante Carlos Baltazar dêSilveira, Secretário de Governo do Estado do Rio, -
o Sr Mareei Hasslocher, Secretário da Indústria, '
Comercio e Turismo, Laudo de Almeida Camargo,Secretario de Justiça, e Ademar Pinto de Almeida, -'
representante do Ministro da Previdência • Assistén- ¦
cia Social.
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M. Esteia é
absolvida de
úsurpação

Buenos Aires — A ex-
Presidente Maria Esteia
Martinez de Peron foi ab-
solvida, ontem, por um juiz
federal, da acusação de
úsurpação do Poder, apre-
sentada pelo professor Prós-
pero Fernandez Alvarlno,
mais connecido por Capitão
Gandhi.

Ela teria se apropriado do
cargo de Presidente da Re-

pública, sem as devidas for-
malidades legais, enquanto
seu marido, o então Presi-
dente, Juan Peron, se en-
contrava enfermo, em 29 de
junho de 1974. O Capitão
Gandhi era um velho ad-
versário de Peron. Maria
Esteia está presa, há dois
anos, quando fod derrubada
por um golpe militar.

Repórter francês
preso em B. Aires
Buenos Aires — O jorna-

lisca francês Jean-Pierre
Cierc, enviado de Le monue
para uma serie de reporta-
gens na Argentina antes da
abertura da Copa do Mun-
do, ioi preso no Aeroporto
de' Ezeiza quando se prepa-
rava para regressar a Paris,
sendo submetido a longo in-
terrogatório e tendo coniis-
cados documentos e papéis
que, segundo a policia,
eram "subversivos e preju-
diciais ao pais".

A prisão de Olerc foi na
tarde de segunda-feira e
ontem, depois de liberado
peias autoridades argenti-
nas, o jornalista emoarcou
num outro avião, da Cruzei-
ro do Sul, viajanao para o
Rio, de onde prosseguiria
Viagem para Paris.
--O- jornalista, que depois
de-soito entrou imediata-
mente em contacto com um
orpiomata, destacou que se
negou a identificar as pes-
soas com as quais teve con-
tacto na Argentina e revê-
lou que todas as anotações
que,.fez foram iotocopiadas
pelos policiais. Clerc pôde
embarcar ontem, finalmtn-
te,, com uma escala impre-
vista no Rio.

Chile nega
reingresso a
14 exilados

Santiago — O Ministério
do Interior chileno rejeitou
ontem, sem maiores expli-
cações, pedidos de reingres-
so no país de 14 pessoas que
atualmente vivem na con-
dição de exilados, entre elas
o-ex-presidente do prescrito
Partido Radical, Arcalaus
Coronel Araneda.
"Da lista de solicitantes
fazem parte cinco mulheres
— Evelyn Kleemann, Maria
Cláudia Zuniga, Lucette,
Vivlanne Kiessiing. Maria
Elena Silva Puentes, Moni-
ca Alvarado Quiroga — e
três irmãos, Matias, Sebas-
tián e Pacundo Sepúiveda
Pizarro.

Após reunião, na noite de
segunda-feira, do Conselho
de Vigários da Arquidiocese
de Santiago, a Igreja chile-
na resolveu oferecer sua co-
laboração para solucionar a
greve de fome iniciada em
Santiago por parentes de
mais de 600 pessoas dadas
como desaparecidas.

General é suspeito
.no caso Letelier
"Santiago — Os norte-a-

mencanos que estão em
Santiago investigando o as-
sassinio d o ex-Chanceler
chileno Orlando Letelier em
Washington, em setembro
de 1976, esperam poder le-
var" a um tribunal norte-
americano, no prazo de um
mês, três oficiais do Exerci-
to do Chile que estariam
envolvidos na conspiração
que matou odiplomata,
então exilado nos Estados
Unidos.

Os três suspeitos são o
General Manuel Contreras
Sepúiveda, chefe dos servi-
ços secretos chilenos ia ex-
tinta policia Dina) na oca-
sião em que Letelier foi as-
sassinado, Coronel Pedro
Spinoza e Capitão Armando
Fernandez Larios, que pode-
riam vir a ser indiciados
nos. Estados Unidos.

Fontes ligadas à investi-
gação disseram, no enian-
to, ;jue o Presidente chileno,
General Augusto Pinochei,
deve determinar julgamen-
to militar para qualquer
oficial do pais acusado nos
"" '">dos Unidos, medida que
evitaria a extradição, pelo
menos até a conclusão do
julgamento militar .sob ju-
rtsdição chilena.

Peru tenta conter violência
ampliando toque de recolher

Lt?/ia — O Governo peruano ampliou
ontem a duração do toque de recolher
em Lima e Callao, que passou a vigorar
das 22 horas às cinco horas, em virtude
da intensificação das violências no se-
gundo dia da greve nacional de 48 horas,
que paralisou 9b% das atividades tra-
balhistas no pais.

Os distúrbios mais sérios ocorreram
ontem na cidade de Huancavélica, onde a
população se amotinou e destruiu uma
torre de alta tensão e fez atentados à
bomba contra a prisão, o frigorífico, a
estação ferroviária e os escritórios do Sis-
tema Nacional de Mobilização Social
(Sinamos), provocando choques que dei-
xaram seis mortos e 16 feridos, o que ele-
va para 21 o número de mortos no pais
desde o início das manifestações contra a
elevação de preços de artigos de primeira
necessidade.

Comunicado
A ampliação do toque de recolher,

medida acrescentada ao estado de emer-
gência, foi anunciada em comunicado do
Governo que afirma:

"Em vista da continuação das alte-
rações na ordem pública, os ataques à
propriedade privada e os atentados con-
tra os serviços públicos e a normal cir-
culação de veículos, a partir de hoje e
até novo aviso o toque de recolher em
Lima e Callao vigorará das 10 da noite
até às cinco da madrugada do dia se-
guinte".

O comunicado acrescenta uma adver-
tência aos manifestantes: "Lembramos
aos cidadãos que as Forças Armadas e as
forças políticas têm ordem de usar suas
armas contra qualquer tentativa de des-
respeito às disposições baixadas".

As autoridades anunciaram, por ou-
tro lado, que aparentemente "alguns ex-
tremistas estrangeiros" instigaram os
distúrbios e atentados terroristas, mas
essa acusação não foi claramente com-
provada e nem o próprio Governo a es-

elareceu convenientemente ou adotou
qualquer medida especial a respeito.

Grevistas insistem
Apesar das medidas decretadas pelo

Governo, os trabalhadores, atendendo à
convocatória de centrais sindicais que
representam praticamente todas as ten-
dèncias políticas do pais, prosseguiram
ontem a greve de 48 horas iniciada se-
gunda-feira.

Repetiram-se ontem, principalmente
em Lima, os atos de violência registrados
na véspera, com os manifestantes incen-
diando automóveis e bloqueando ruas e
estradas, o que provocou uma reação
enérgica das forças de segurança, com o
emprego de bombas de gás lacrimogê-
neo e disparos, na sua maioria para o ar,
a fim de dispersar.as multidões.

Os manifestantes visaram especial-
mente a bancos, alguns dos quais sofre-
ram assaltos, e supermercados e lojas de
comércio em geral, produzindo-se gran-
des saques. Além de Lima e Huancavé-
lica, o movimento foi especialmente in-
tenso em cidades como Arequipa, Cuzco,
Ayacucho, Huanuco, Iquitos, La Libertad
e Chiclayo.

Anistia protesta
Em telegrama enviado ao Presidente

do Peru, General Francisco Morales Ber-
mudez, a seção alemão da Anistia In-
ternacional, Prêmio Nobel ano passado
por sua defesa dos direitos humanos,
protestou contra a situação no pais.

A Anistia criticou as prisões de ma-
nifestantes, entre eles políticos, cândida-
tos à Assembléia Constituinte, estudan-
tes e dirigentes sindicais, bem como a
decretação do estado de emergência e do
toque de recolher.

A organização internacional afirma
ter noticias sobre mais de 2 mil prisões
no Peru e pede ao Governo de Lima que
liberte todos os detidos. Segundo a Anis-
tia Internacional, "há grande receio de
que as pessoas presas durante os atuais
acontecimentos venham a ser tortura-
das ou a sofrer qualquer espécie de maus-
tratos.
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O Governador Faria Lima — também contemplado — entregou a Medalha do Mérito Industrial ao Ministro Mário
Henrique Simonsen, sob as vistas de Mário Leão Ludolf

MÉRITO INDUSTRIAL PARÁ FARIA LIMA E SIMONSEN
Sessão solene encerra as festividades

da Semana da Indústria no Rio

Bolívia pode adiar eleições
devido à falta de registros

La Paz — O Governo boliviano está
examinando a possibilidade de adiar
as eleições de 9 de julho devido ao es-
casso comparecimento de eleitores aos
locais de registro. Faltam duas semanas
para o encerramento dos registros, e me-
nos da metade do eleitorado do país —
no total, 2 milhões 300 mil pessoas —
legalizou a situação.

"O mínimo que se exige é a filiação
de 1 milhão 500 mil inscritos. Cifras in-
feriores poderiam obrigar-nos a sugerir
a postergação", disse um porta-voz do
Comitê Eleitoral Nacional.

Por sua vez, o Presidente Hugo Ban-
zer admitiu que a suspensão da eleição

"só ocorreria num caso excepcional" e
afirmou esperar que nos próximos dias
os bolivianos "inscrevam-se em massa
para participar do pleito".

Ao mesmo tempo criticou o fato de
52 Partidos políticos participarem da
campanha, assinalando que, no seu mo-
do de entender, "deveria haver' uma
união em torno dos grandes objetivos na-
cionais".

Na mesma entrevista, referindo-se à
ruptura de relações cora o Governo chi-
leno, o General declarou que ao tomar
a decisão de romper com Santiago "não
quis com isso ofender a dignidade do
povo e do Governo chilenos".

"A colaboração firme e decidida da indústria
desle Estado" foi oferecida ontem, ao Governo, pelo
Presidente da Federação das Indústrias e do Cen-
tro Industrial do Rio de Janeiro, Sr. Mário Leão Lu-
dolf, "a fim de que se retome com maior vigor o
ritmo de desenvolvimento econômico".

Discursando no auditório do Senai, na sessão
solene comemorativa do Dia da Indústria, que nor-
malmente seria amanhã mas foi antecipada, ele
afirmou que essa retomada "é o caminho mais rá-
pido e eficiente para se alcançar a melhor distribui-
ção de renda e harmonia social".

Durante a solenidade, foram entregues Medalhas
do Mérito Industrial a personalidades e empresa*
rios que, "pelos relevantes serviços prestados às en-
tidades, à classe industrial, à economia e ao desen-
volvimento do país, fazem jus ao reconhecimento e
à admiração, não só dos industriais, mas de todos
os brasileiros", segundo os termos de Mário Leão
Ludolf.

APERFEIÇOAMENTO
Em seu discurso, o Sr. Mário Leão Ludolf desta-

cou que "o Brasil não se encontra diante de uma
crise econômica ou de sérios problemas estruturais.
Acha-se, simplesmente, em uma fase de aperfeiçoa-
mento, cujos desequilíbrios, nenhum deles de cor-
reção muito difícil, representam o preço que fo-
mos obrigados a pagar pelos sucessos obtidos".

—¦ Uma boa dose de bom senso e níveis ade-
quados de espírito público — sentenciou — serão
mais que suficientes para eliminar, a prazo curto
e médio, as dificuldades com que se defronta atual-
mente a economia brasileira.

De acordo com o Presidente da Federação das
Indústrias e do Centro Industrial do Rio de Janeí-
ro, "cumpre, apenas, com base nos ganhos obtidos
na fase anterior, lançar o país na busca de obie-
tivos que, por terem sido considerados de baixa
prioridade, foram deixados para atendimento fu-
turo".

— Esse futuro, aliás — destacou — \i está «m
pleno andamento.

Frisou Mário Ludolf que não houve, de parte
dos governos revolucionários, um abandono do mer-
cado interno, e tudo indica o acerto da opção feita

pelo Brasil após 1964, de abertura para o exterior.
Mas "sem dúvida nosso país é uma nação continen-
1e com a conseqüente possibilidade de criar e ex-
piorar um grande mercado interno. No âmbito da
marcha para a maturidade econômica, que ora mi-
ciamos, tal objetivo deve ser perseguido".

Após frisar que nos primórdios do nosso desen-
volvimento industrial o papel do Estado deveria'ne-
cessariamente ser importante, Mário Leão Ludolf
considerou que já agora "um mercado interno de
capitais começa a tomar forma".

Uma ação mais direta de parte do Governo,
através de empréstimos e transferências de capital
— acrescentou — será ainda, durante algum tempo,
necessária, sobretudo diante do forte endividamen-
To que as empresas herdaram da fase anterior. Na*
da disso, porém, reclama medidas radicais, e é li-
cito afirmar que os instrumentos básicos para se
obter resultados já se acham disponíveis.

Segundo ele — servindo-se de uma afirmação
do Ministro Mário Henrique Simonsen em artigo no
JORNAL DO BRASIL - a concentração de rendas
e menor "do que usualmente se imagina". Houve
um aumento da mobilidade vertical da sociedade,-
aumentou a renda das categorias profissionais mais
qualificada*; e os centros de formação profissional
se multiplicam.

No caso particular da indústria — exempll-
ficou — verificamos com satisfação o rápido crês-
cimento do número de alunos nos cursos ministra-
dos pelo SENAI.

1 Quanto ás exportações, ele assinalou que as re-
slsténcias injustas encontradas pelos manufaturados
nacionais não são motivo para se desistir de sua
colocação no exterior. "Peto contrário, a política
certa consiste em diversificar as exportações de ma-
nufaturados setorial e geograficamente".

Mário Leão Ludolf referiu-se de maneira favo-
rável aos resultados da fusão Guanabara/Estado do
Rio, dizendo que a ocupação industrial que se vem
realizando de forma espontânea ao longo dos pnn-cipais eixos viários poderá ser estimulada-e orga-
nizada através da reserva de áreas para' a insta-
lação de distritos industriais. '

Deficiências existem — reconheceu, a pro-
pósito da fusão — porém não suficientes para me-
recerem maiores reparos.

Em seguida, o Governador Faria Lima afirmou
que a população e os empresários do Rio de Janel-

ro já podem sentir que a cidade está dimensionada
para a escala metropolitana.

Considerou o Governador que será indispensá-
vel, sobretudo, que o sacrifício não se perca, nem
sejê traí de per artifícios políticos ou pela apatia
administrativa uma obra cu|o custo social será far-
lamente compensado pelos resultados.

— Será insuportável se houver a desfiguração
doi alto; propósiloi polít-icos que inspiram c Pre-
sidente Ernesto Geisel ao lançar o mais audacioso
projeto de seu Governo,

Em nome dos homenageados com a Medalha
do Mérito Industrial, falou o General Edmundo de
Macedo Soares e Silva, recordando, em rápidas pa-lavras, a formação industrial do Brasil para dizer
que ela foi difícil, pois não havia mentalidade pre-
parada para isso,

O industrial, segundo ele, sempre teve que en-
frentar uma vida de dificuldades. Por isso, frisou o
General, todos se sentiam recompensados com a
láurea recebida.

O Governador Faria Lima, que presidiu os tra«
balhos, foi um dos agraciados, juntamente com o
Ministro da Fazenda, Mário Henrique Simonsen.

Também receberam medalhas o General Edmun-
do de Macedo Soares e Silva, o engenheiro Heródo-
Io Bento de Melo, presidente do Centro Industrial
de Nova Friburgo, o químico industrial e consultor
químico José Mário de Oliveira Ramos, proprietárioda Erma — Fábrica de Artefatos de Borracha, Mauri-
cio André de Albuquerque Costa, vice-presidente da
Cia. Fiat Lux de Fósforos de Segurança e diretor de
algumas outras integrantes do conglomerado, e o
engenheiro geógrafo Orlando Barbosa, diretor-pre-
sidente da Ishikawajima do Brasil.

Além do Governador Faria Lima, do Ministro
Mário Henrique Simonsen e do Sr Mário Leão Lu-
dolf, a Mesa da solenidade foi integrada pelo Depu*
tado Cláudio Moactr de Azevedo, Presidente da As*
sembléia Legislativa do Estado do Rio, o Desembar-
gador Marcelo Santiago Costa, Presidente do Tribu-
nal de Justiça, o Comandante Carlos Baltazar da
Silveira, Secretário de Governo do Estado do Rio,
o Sr Mareei Hasslocher, Secretário da Indústria,
Comércio e Turismo, Laudo de Almeida Camargo,
Secretário de Justiça, e Ademar Pinto de Almeida,
representante do Ministro da Previdência e Assistên-
cia Social.
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FÉRIAS DE JULHO;
Não é preciso ter multo dinheiro para viver as ferias de Julho; mais belas regiões do pafs e hospedar-se nos melhores hotéis.

PL ANO VWAO BRASIL
FORTALEZA

RECIFE * BAHIA
13 dias

Ida évolta em Super Boeing da Vasp.
Hospedagem nos luxuosos hotéis Imperial,
Vila Rica e Meridien.
Passeios às mais belas praias de Fortaleza,
visitas, passeios à histórica cidade de Olinda,
programas.
Saídas: 10
Preço. Cr$ 11.890,00

IGUAÇU
5 DIAS

BAHIA
8 dias

Ida e volta em Super Boeing da Vasp.
Hospedagem no luxuoso Meridien.
Passeio à Bahia antiga, praias e centro
administrativo.

vôo direto
Ida e volta em Super Boeing da Vasp
Hospedagem nos luxuosos Hotéis Carimã,
San Martin e Colonial, com piscina, ar
condicionado. Visitas ás cataratas
Brasileiras e Argentinas, Casino Acaray e
compra no centro comercial paraguaio.
Saídas: 01- 05 - 09 - 13 -17 - 21 - 25

Preço: 4.690,00

Saídas: 02 - 08 - 22
Preço: Cr$ 6.5S

ühíü
,00

1' m AT mm mWm^^VASP
Ond*r você wm com quem gosta.

OPERADORA TURÍSTICA

, -*:

Emh 11:090001800.3
AMPLOS PLANOS DE FINANCIAMENTO

CONSULtrSEU AGENTE DE VIAGENS
Ei"b.C5OObCM00.3-

txprinfcer¦ viagens que deixam sauôaôe
Av. Rio Branco, 57-A Tel.: 253-2552 Rio de Janeiro
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Carrillo
quer acordo
majoritário

Madrf — o secretário-
geral do Partido Comunista
Espanhol, Santiago Carrllo,
propôs ontem a elaboração
de um "acordo majoritário"
entre as três principais íor-
ças políticas do pais, ou se-
ja, a União do Centro De-
mocrático (UCD), do atual
Chefe de Governo Adolfo
Suarez, o Partido Socialista
Operário Espanhol (PSOE)
eoPCE.

Um alto Índice de absten-
ção (de quase 60%) regis-
tou-se entre a população ru-
ral nas primeiras eleições
democráticas realizadas se-
gunda-íeira em toda a Es-
panha para os integrantes
das 8 mil 436 Câmaras
Agrárias existentes no pais.
A maioria dos 30 mil postos
foi preenchida pelas canoi-
d a t u r a s independentes,
mais ou menos ligadas à
UCD, Partido de forte pene-
tração no campo.
RAZOES DE CARRILLO

A proposta de Carrillo te-
ria o objetivo de substituir
o Pacto de Moncloa — assi-
nado em outubro do ano
passado por todos os Parti-
dos a fim de facilitar as
reformas políticas e o sa-
neamento cna economia es-
panhola — e que expira no
dia 31 de dezembro deste
ano. Muitos políticos já re-
conheceram que seria difícil
chegar a um consenso para
a sua renovação.

Segundo Carrillo, o novo
acordo, cuja vigência sena
de dois ou três anos, teria
também a participação de
alguns Partidos bascos e ca-
talões, mas não significa
que todos passariam a ocu-
par Pastas ministeriais. A
fórmula proposta por Car-
rillo seria, portanto, seme-
lhante à que se aplica
atualmente na Itália, onde
o Partido Comunista, lide-
rado por Enrico Berlinguer,
participa oa maioria gover-
namenoal, embora não ocu-
pe nennum cargo no Oabi-
nete de Uiuiio Anüieotu.

O PCE procura, desse mo-
do, articular um novo qua-
dro de relações políticas
que lhe permita exercer
maior influência nas de-
clsòes. Os resultados das
duas eleições senatoriais
parciais em Alicante e Ovie-
do deram a CarrMo uma
oportunidade de justificar
sua proposta com base no
retrocesso da UCD e do
PSOE, acompanhado pelo
avanço do PCE.

Todos os Partidos politi-
cos representados no Parla-
mento, excluindo-se a
Aliança Popular, (de direi-
ta), as Centrais Sindicais e
os Partidos extraparla-
mentares de esquerda da
Província de Valladolid,
preparam um informe so-
bre as atividades terroristas
e intimidatórias da extrema
direita nessa região.

Esconderijo
das BV é
descoberto

Roma— Um outro apare-
lho das Brigadas Vermelhas
foi descoberto em Os ti a,
balneário a pouco menos de
30 quilômetros de Roma, no
sótão de uma casa na Rua
das Qôndolas, usado ao que
parece como depósito de ar-
mas. A polícia informou que
o local estava sob vigilância
há uma semana, mas que
ainguém apareceu.

Enquanto isso, os atenta-
dos prosseguem na Itália.
Ontem à noite uma bomba
foi lançada contra a sede
do Centro Cultural iraniano
e contra duas concessioná-
rias da Alf a-Romeo, em Ro-
ma. Em Milão, uma bomba
provocou incêndio numa fá-
brica de couro e plástico
que fornece alguns produtos
aos carabineiros. Na cidade
de Pordenone, a sede da Fe-
deração dos Trabalhadores
Metalúrgicos foi atacada
por uma bomba de grande
poder.

O de Ostia é o quarto es-
conderijo das Brigadas Ver-
melhas descoberto desde
quinta-feira passada, sem
que a policia consiga, entre-
tanto efetuar novas pri-
soes. Segundo um porta-
voz dos carabineiros, uma
das 10 pessoas detidas na
semana passada, Enrico
Triaca, proprietário da grá-
fica utilizada pelos terroris-
tas, está revelando tudo que
sabe sobre a organização.
Suas declarações levaram
ao inicio de uma caçada na-
cional em busca de Mario
Moretti, de 32 anos, aponta-
do como o chefe do grupo
que seqüestrou e matou o
ex-Primeiro-Ministro A 1 d o
Moro.
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Instituto diz que
ameaças à pas vêm
do Terceiro Mundo

Amã espera novas idéias da noiva do Rei, a americana Liza Halaby

Investidor americano
compra mais títulos
do Governo israelense

Washington — Graças à publicidade feita pelo
Primeiro-Ministro Menahem Begin — principal-
mente durante sua visita aos Estados Unidos por
ocasião da comemoração do 30? aniversário do Es-
tado de Israel — os títulos lançados pelo Governo
de Jerusalém são agora os papéis que mais atraem
os investidores norte-americanos, depois dos títulos
governamentais e das ações da American Telepho-
ne and Telegraph.

Mais de 2 milhões de pessoas, além de institui-
ções financeiras de todo o mundo, compraram os
títulos israelenses e só no ano passado foram ne-
gociados cerca de 300 mil papéis, no valor de 331
milhões 500 mil dólares. Os títulos apresentam uma
data específica de vencimento e oferecem juros se-
gundo uma taxa pré-estabelecida. Eles asseguram o
fortalecimento da economia de Israel, que "é essen-
ciai para o processo de paz no Oriente Médio", as-
segura Begin.

Amor e admiração
Apesar de vantajosos, os investidores não com-

pram os títulos atraídos pelo seu excelente rendi-
mento, afirmava o presidente da empresa Títulos
de Israel, Michael Arnon. "Trata-se de um investi-
mento de fé, um investimento de amor e admi-
ração".

A organização emitente dos títulos surgiu em
1951, por iniciativa dos judeus norte-americanos e
para fazer frente às necessidades econômicas do
novo Estado de Israel, cuja população dobrara em
relação aos 650 mil habitantes de 1948 com a che-
gada de milhares de europeus. Assim que foram
lançados, venderam-se títulos no valor de 51 mi-
lhões de dólares.

Foram necessários 16 anos para que fosse ven-
dldo o primeiro bilhão de dólares, cinco para a ven-
da do segundo bilhão e apenas três para a venda do
terceiro. "Dentro dos próximos três ou quatro me-
ses atingiremos a marca dos 4 bilhões de dólares",
informa o fundador e primeiro presidente da Ti-
tulos de Israel, Samuel Rothberg.

Os títulos são emitidos em duas formas: com
juros de 4% pagáveis em 15 anos, e com juros de
5,5%, resgatáveis em 20 anos; este segundo tipo está
reservado apenas a bancos e outros investidores
institucionais. Nos primeiros anos, os títulos foram
vendidos quase que exclusivamente dentro da co-
munidade judaica. Agora, no entanto, os não judeus
e investidores empresariais começam a formar um
importante setor de compradores e cerca de 25%
dos títulos são negociados por investidores não
judeus.

Atualmente, os títulos vendidos exclusivamente
a investidores institucionais estão em poder de cer-
ca de 3 mil 100 bancos, 7 mil fundos de aposenta-
doria, 1 mil 400 sindicatos e quase 500 companhias
de seguro. "A confiança que os títulos inspiram de-
ve-se ao histórico de pagamentos de Israel", diz
Arnon, acrescentando que seu país já resgatou pa-
péis no valor de 1 bilhão 500 milhões de dólares."Estamos mais orgulhosos disso do que das vendas",
destaca.

Os recursos conseguidos pelos títulos destinam-
se ao orçamento para o desenvolvimento de Israel,
correspondendo a 35/40% desse orçamento e de-
sempenhando um papel-chave na situação eco-
uomica do pais, segundo a agência UPI.

"Ao contrário de outros países"; explica Arnon,"Israel procura fazer três coisas ao mesmo tempo:
progredir, como qualquer outra nação em desenvol-
vimento; absorver um grande número'de imigran-
tes (a população quadruplicou desde a criação do
Estado); e manter um orçamento militar da ordem
de 4 bilhões de dólares".

Os títulos de Israel foram responsáveis por pro-
jetos como montagem do sistema nacional de irri-
gaçào — que ajudou no aproveitamento para a la-
voura de 182 mil hectares de terras — na constru-
çao dos oleodutos de Eilat para Haifa, Ashod e
Ashkelon, a drenagem de lagos e pântanos no vale
de Huleh e a construção de um porto de Ashod. Os
diretores da Títulos de Israel já começam a pensar
na possibilidade de projetos de desenvolvimento
conjunto com os egípcios.

"Ainda falta muito para a paz", comenta Roth-
berg. "Mas ha uma grande esperança de que, se a
paz algum dia íor alcançada, ela poderá abrir enor-
mes possibilidades para o desenvolvimento dos dois
países".

Criação de colônias
gera nova polêmica

Tel Aviv — Acirrados debates travaram-se on-
tem em Israel sobre a possibilidade de terras na
margem ocidental do rio Jordão serem desapro-
priadas para a criação de novas colônias judaicas,
segundo um pedido do grupo religioso Gush Emu-
nin (Bloco dos Fiéis). Um dos pontos mais con-
trovertidos foi a acusação de que 73 mil hectares
de uma área em Belém passarão a ser considera-
das propriedade abandonada.

O Ministro da Defesa Eizer Keizman negou as
denúncias de que o Governo desapropriaria novas
áreas na Cisjordania e de que a política governa-
mental sobre propriedades íoi alterada para defi-
nir as terras como áreas abandonadas. As modifi-
cações surgiram em obediência a interesses politi-
cos, denunciou o Prefeito de Belém, Elias Friej.

Apreensão
De acordo com Friej, as terras que poderão ser

consideradas abandonadas pertencem a pessoas
que moram atualmente na América Central e do
Sul. O Prefeito está apreensivo com a possibilida-
de de que essa área seja desapropriada, porque,
então, "Israel não terá deixado espaço para a
criação de um Estado palestino".

Hussein vai
casar no dia
13 de junho

Amã — As pessoas próxi-
mas à Corte e as que inte-
gram a vida social de Amã
esperam que, após o casa-
mento, marcado of icialmen-
te para 13 de junho, a noi-
va americana do Rei Hus-
sein, Elizabeth Halaby, tra-
ga idéias novas e uma outra
dimensão a esta Capital,
considerada essencialmente
tediosa.

Amã, cidade de quase um
milhão de habitantes, ainda
é em grande parte uma so-
ciedade familiar, em que to-
do mundo conhece todo
mundo. Os lazeres princi-
pais são festas de solteiros
(só para homens), encon-
tros políticos e cartas; para
as mulheres, chás, bridge e
reuniões beneficientes. Só
ocasionalmente homens e
mulheres se encontram em
gerai' em recepções.

Embora a classe alta da
cidade consista basicamen-
te de famílias muçulmanas
tradicionais, há muitas ca-
ras novas — a maior parte
no mundo empresarial. O
pais não tem petróleo, mas
técnicos, engenheiros t exe-
cutivos jordanianos traba-
lham na Arábia Saudita e
nos Estados do Golfo e en-
viam dinheiro para casa.
Além disso, a ajuda econô-
mica e militar dos sauditas
e dos Estados Unidos abriu
novas frentes de riqueza.

Neste pais de 2 milhões
de habitantes, o principal
símbolo de status é um pa-
lacete na zona Oeste de
Amã; mas a lei exige que
todas as casas sejam de pe-
dra, num tom uniforme de
bege, e além disso ainda
impõe estritos gabaritos —
o que evita extravagâncias.

Na Universidade da Jor-
dania, os estudantes e pro-
fessores se perguntam como
a Srta Halaby se adaptará
a este pais muçulmano con-
servador. Mesmo os mais
progressistas observam que
eia terá que obedecer a rigi-
dos padrões de comporta-
mento.

Nada foi anunciado, ofi-
cialmente, sobre o titulo da
futura mulher de Hussein,
se Princesa ou Rainha. A
maioria dos estudantes pen-
sa que ela, como cristã, não
deve ser Rainha; argumen-
iam que a segunda mulher
do Rei, Antoinette Gardi-
ner, era chamada de Prin-
cesa mesmo após se conver-
ter e mudar o nome para
muna.

us não de seu futuro pa-
pel social são mais repeti-
dos que os sim: eia não po-
oerá viajar sem o marido,
nao poderá sair com ho-
niens, tomar bebidas alcoo-
licas em público, f íequentar
discotecas ou cluues notui-
nos na jordania ou no exte-
iioi, usar biquíni ou roupas
uecotadas."O que a Srta Halaby
precisa saber" — diz um es-
lUuaiue ue Comunicações
— ' e que aqui na Jordânia
as mu.net es nunca serão
iguais aos noinens".

Sadat ameaça
esquerdistas

Cairo — Ao anunciar que
o expurgo no Egito "será re-
alizado com a vontade do
povo", o Presidente Anwar
Sadat fez ontem um violen-
to ataque à esquerda do
pais. Afirmou que suportou
durante muito tempo as
campanhas da esquerda e
advertiu que, "aqueles que
não acatarem os princípios
do pais, deverão estar dis-
postos a suportar o cas-
tigo."

O Presidente atacou em
particular o semanário Al
Ahali, esquerdista, cuja
única atividade consiste,
segundo destacou, em¦ semear o veneno, o ódio e
a discórdia". Sadat referiu-
se ao piebicisto de domingo
como respaldo de suas tieci-
soes, poi.s 98,29% dos egip-
cios responderam "sim" à
pretensão do Governo de li-
mitar a atividade política
e de censurar a imprensa.

Londres — Em seu relato-
rio anual Pesquisa Estra-
tégica 1977, publicado hoje
nesta Capital, o Instituto de
Estudos Estratégicos coloca
ênfase no crescente poten-
ciai de conflito no Terceiro
Mundo e nos problemas do
controle de armamentos es-
trategicos no contexto das
tensões na Aliança Ociden-
tal no primeiro ano da ad-
miniatração do Presidente
Carter.

O relatório também rea-
firma as advertências ante-
riones feitas pelo Instituto
de que as possibilidades de
guerra, fora da área tra-
dicional das relações Leste-
Ocidente e da rivalidade
entre as duas superpotên-
oias, estão aumentando. Um
fato paralelo é a erosão nos
meios tradicionais de con-
trolar conflitos. Ao mesmo
tempo, a proliferação de ar-
mas em todo o mundo e a
tendência para a "interven-
ção externa" em partes da
África, dão aos conflitos lo-
cais uma significação muito
superior às suas causas e
efeitos locais.

A QUESTÃO AFRICANA

O exemplo mais pertur-
bador de tal conflito em
1977, foi a longa guerra no
Chifre da África, e a pes-
quisa do Instituto lhe dá
ampla cobertura e análise
detalhada. Desde que o re-
latório íoi escrito, os acon-
tecimentos no Zaire dão
significação adicional & tjen-
dência discutida no contex-
to dos problemas do ano
passado.

Contudo, o Instituto de
Estudos Estratégicos conclui
que, embora a intervenção
soviética e cubana, possa
mudar as fortunas da guer-
ra na ocasião, ela não pro-
porciona, afinal, ã União
Soviética uma influência
durável na África. Não é
ainda um fator importante
na política africana, na
opinião do Instituto.

Por causa de sua disposl-
ção em aceitar riscos e sua
capacidade em enviar tro-
pas para lugares de crise no
Terceiro Mundo , numa
época em que ¦ os Estados
Unidos relutam em fazer o
mesmo, a União Soviética,
com a ajuda cubana, tenta-
irá se aproveitar das opor-
tunidades de espalhar o
conflito nas áreas de ins-
tabilidade política.

A resposta do Ocidente,
acredita o Instituto, deverá
ser demonstrar as limita-
ções da Intervenção sovié-
tloa, proporcionando ajuda
econômica e outros incen-
tivos aos países que decidi-
rem à tentação de apelar
para forças soviéticas, ou
por elas apoiadas.

A INTERVENÇÃO
SOVIÉTICA

Num capítulo especial so-
bre a política soviética no
Terceiro Mundo, o Instituto
argumenta que, embora os
métodos atuais de Moscou
proporcionem vantagem a
curto prazo em conflitos 10-
cais pela inversão da corre-
lação de forças, escorando
regimes fracos e asseguran-
do cabeças-de-ponte que
possibilitem às forças sovié-
xícas operar além da região
imediata de um conflito, is-
to contribui .pouco para tor-
nar a influencia soviética
permanente no Terceiro
Mundo.

Quanto à Rodésia, a Pes-
quisa Estratégica entende
que a solução interna, entre
o regime Smuith e os negros
uioutiaaos, tem pouca pro-
babilmade de assegurar es-
tabilidade pontrca, social e
econômica a longo pi azo,
porque ' aeixa ioia da equa-

Robert Dervel Evans
Correspondente

ção os homens que têm ar-
mas". A menos que os exér-
citos guerrilheiros partlci-
pem das negociações, há
um sério risco de que a Ro-
désia se torne uma repeti-
ção da experiência angoia-
na, envolvendo os países
vizinhos que apoiam movi-
mentos nacionalistas rivais
e também trazendo ao con-
flito potências de outros
continentes (União Sovié-
iticaeCuba).

No que respeita ás rela-
ções soviético-americanas, o
Instituto acredita que "fai-
xa de problemas em que as
duas superpotências podem
cooperar, efetivamente,
diminuiu cada vez mais nos
últimos anos". Uma das
conseqüências disto é a
maior concentração num
único problema importante,
precisamente, as Conver-
sações sobre a Limitação de
A r mamentos Estratégicos.
Se as atuais conversações
fracassarem, as consequên-
cias poderão ser muito per-
iturbadoras, com as duas
superpotências se afastando
uma da outra. Contudo, o
relatório acha que há agora
indícios de maior progresso
nas SALT-2. Mas, mesmo
que as conversações sejam
um sucesso, os resultados,
na opinião do Instituto, "se-
rào modestos".

De qualquer maneira, o
resultado das negociações é
crucial por causa das
iminentes mudanças de 11-
derança no Kremlin, onde
os novos lideres serão muito
influenciados pelo sucesso
ou fracasso das atuais con-
versações.

A INCOERÊNCIA
DE CARTER

A Pesquisa observa que,
embona a administração
Carter tenda a enunciar de-
clarações idealistas de prin-
cipios de longo alcance, ela
também demonstrou uma
disposição para "o compro-
mísso pragmático" numa
série ide problemas que
afetam ia Aliança Ocidental.
O compromisso americano
de fortalecer as forças con-
veucionais na Europa é bem
recebido, mas seus aliados
daOTANcontinuamin-
tianquilos com os pronunci-
amentos de Carter sobre
política externa, cujia im-
piementação "parece ire-
quentemente descoordena-
da e incoerente". (A con-
Unuação do embargo do
fornecimento de armas à
Turquia é o exemplo mais
recente desta incoerência.)

O Instituto também acha
que a atual administração
a e Washington "f requen-
temente parece mais inte-
ressada em mostrar que es-
ta certa ido que em íormu-
lar uma política". E isto,
acrescenta o relatório, não
so diminui- a confiança dos
aliados como também a
própria autoridade do Pre-
sidente Carter perante o
Congresso americano. Em
conseqüência, a capacidade
dos Estados Unidos de pro-
porcionar uma forte lide-
rança a Aliança Ocidental
.se enfraquece.

Após analisar a seguran-
ça européia e o impacto dos
novos sistemas de arma-
mentos como o míssil Crui-
se e a bomba de neutrons,
e manifestar preocupação
com o fortalecimento das
ioiças do Pacto de Varsó-
via, o instituto identifica
um novo desafio muito im-
portanie a segurança da
isuropa Ocidental na amea-
ça a coesão política provo-
cada peios acontecimentos
puaticos internos em alguns
íijtauos membros da OTAN
na Europa Meridional.

Instituto britânico prevê
dificuldades futuras
no suprimento de urânio

Londres (do Correspondente) — Nos próximos20 anos, não é apenas com a questão das reservas
de petróleo que o mundo se deverá defrontar, mas
também com a do suprimento de urânio natural.
A conclusão está na Ultima edição anual de Pes-
quisa Estratégica, do Instituto Internacional de Es-
tudos Estratégicos de Londres, publicado hoje.

Em seu capítulo sobre Não Proliferação e Supri-
mento de Urânio, a análise aventa a possibilidadede os países importadores de urânio começarem a
ter dificuldades com suas fontes de abastecimento,
na medida em que os Estados Unidos passam de
exportadores a importadores, o que já acontece
também, e em larga escala, com o petróleo.

energéticas nacionais para
os próximos 30 anos, deixa
dúvidas quanto à capacida-
de de o país atender à de-
manda de outras nações.

FATOlííiS POLítjXíuS

O mundo não comunista
produziu um anai ae z\) mu
caneladas oe yeliow-caKe (o
urânio após a primeira iase
de processamento) em 1976.
A França respondeu por 2
mil toneladas (6%), o Ca-
nada por 6 mil 5u0 tonera-
das (22,2%), a Nigéria e o
Oabão por 2 mil õou toneia-
das (M%), aAincado aul
irncluindo Namíbia) por 4
mil 200 toneladas (14,3%)
e os Estados Unidos por 13
mil 500 toneladas (46%).

Desde então, porém, a po-
síção dos fornecedores alte-
rou-se significativamente.
Alguns passaram a adotar
mediüas para resguardar
suas próprias necessidades
futuras, tendo em vista o
aumento da demanda inter-
na produzido per a cons-
itruçao de novos reatores.

Governos de países torne-
cedores descontentes com
as condições impostas peios
importadores sobre questões
como enriquecimento e re-
processamento de urânio e
estocagem do lixo atômico
têm também imposto em-
bargos às exportações.

Fatores {políticos são ou-
tro ingrediente, como no
caso da Austrália, que de-
tém 20% das reservas ura-
niferas fora dos países do
bloco ocidental. Em 1973, o
Primeiro-Ministro Gough
Wliitlam reduziu a mine-
ração e impôs restrições às
exportações, enquanto s e
examinavam novas diretri-
zes sobre o assunto. As liimi-
tações foram suspensas por
seu sucessor, Malcom Pfa-
ser, vencedor das eleições
de 1977.

O Canadá, por exemplo,
tentou restringir programas
nucleares de outros países
pelo controle das expor-
tações de urânio. Foi só de-
pois que a Euratom — a
agência para energia atôml-
ca do Mercado Comum Eu-
ropeu — concordou em con-
sultar o Canadá antes de
enriquecer o mineral acima
de 20% que os embarques
para a Grã-Bretanha e Re-
pública Federal da Alemã-
nha foram reiniciados.

A Euratom teve de con-
cordar também em cônsul-
tar Ottawa antes de qual-
quer operação de reproces-
samento e antes da estoca-
gem de material fissll de
origem canadense. O Japão
teve de submeter a exigên-
cias similares para conti-
nuar recebendo o urânio ca-
«adense.

O estudo do Instituto In-
terniacional de Estudos Es-
¦trategicos acrescenta que
um potencial nacionalismo
canadense a respeito de
seus recursos naturais, in-
certeza sobre o futuro pro-
vocada pelo movimento se-
paratista de Quebec e a
própria política oficial de
prever ias necessidades

ONU inicia reunião
especial do desarme

Nações Unidas — A As-
sembrera-Cieral das Nações
Unidas iniciou a reunião es-
peciai de arto nivel sobre
o desarmamento e o Embai-
xador aigenwno Carros Or-
tiz de Hozas foi eleito piesi-
dente da comissão especial
que elaborara o documento
íinal do encontro, que tem
a participação de deregados
de 149 países.

A reunião, que se estende-
rá até o dia 28 de junho,
estudará diversas propostas
apresentadas por uma co-
missão preparatória e desti-
naaas a estaoerecer diretri-
zes concretas para o desar-
mamento. Entre as propôs-
tas estão um projeto de
reedição da Comissão de
Desarmamento de Genebra,
outra sessão especial da As-
sembléia-Geral nos próxi-
mos três ou cinco anos e
uma reunião mundial sobre
desarmamento.

POSIÇÃO DE
WASHINGTON

E' devido a esses fatores
que a importância da Afri-
oa do Sul como fornecedora
de urânio continuará a au-
mentar, embora também
aqui não estejamos a salvo
de incertezas. O alargamen-
to do conflito na região
poderá tumultuar a pro-
dução, o que é valido tam-
bém para a Namíbia, cujo
futuro político continua
nebuloso.

Pesquisa Estratégica as-
sinala o ressentimento pro-
vocado em vários, países pe-
Ia política de não prolifera-
ção nuclear do Presidente
Carter e a pressão de
Washington para fazer a
França cancelar o acordo
de 1976 com o Paquistão,
pressão essa exercida tam-
bém sobre a Alemanha e o
Brasil, que assinaram em
1975 um acordo para pro-
dução do ciclo nuclear com-
pleto no território brasi-
leiro.

O estudo registra "con-
siderável ceticismo sobre a
confiabilidade dos Estados
Unidos como fornecedor
tanto dos serviços de supri-
mento de urânio, prepara-
ção e enriquecimento, como
de tratamento do lixo
atômico", em função da in-
fluência do Congresso na
política nuclear do Governo
norte -americano

Foi nesse contexto de in-
certezas sobre o futuro su-
primento de urânio que o
estudo situou a tendência
para a construção dos rea-
tores regeneradores rápidos
(fast-breeders) que, ao ge-
rar o próprio plutônio que
consomem, podem tornar
países não produtores de
urânio auto-suficientes em
combustível nuclear.

O trabalho observa ainda
que o argumento norte-
americano de que a existên-
cia suficiente de urânio —
natural e enriquecido —
desaconselha a tranaferên-
cia de tecnologias sensíveis
(como a de reproces-
samento) ou a entrada na
chamada "economia do plu-
tônio" está sendo contes-
tado por vários importado-
res do mineral, especial-
mente na Europa Ocidental
e Japão.

Uma das conclusões do
estudo é que o desenvol-
vimento dos fast-breeders é
uma questão de longo pra-
-zo. Como a versão comercial
desses reatores não deverá
estar disponível antes de
1990, o suprimento de mine-
rio de urânio tornar-se-á
crucial até lá.

O Vice-Presidente dos Es-
tados Unidos, Walter Mon-
dale — um dos 73 altos fun-
cronários governamentais
presentes à conferência —
discursará hoje. Seu pio-
nunciamento, esperado com
grande interesse, indicará a
posição que os Estados Uni-
dos assumirão na próxima
rodada de conversações so-
bre a limitação de arma-
mentos estratégicos com a
União Soviética, que come-
çarão n a sexta-feira e m
Washington.

As conversações têm por
objetivo chegar a um novo
acordo sobre limitações à
produção de mísseis nucrea-
res de longo alcance por
aji.bos os parses e substituir

tratado de Vladivostok. de
1974, que reduziu os arse-
nais norte-americanos e so-
viético para 2 mil 400 mia-
seis de longo alcance e para

mil 320 íoguetes com car-
gas muitidireclonais.

Carter não muda sua
posição sobre reator

Tht Washington Star

Oak Ridge, Tennessee, EUA — Os que espera-
vam uma modificação da atitude do Governo nor-
te-americano em relação ao desenvolvimento co-
mercial do reator regenerador rápido (fast-bre-
eder, alimentado a plutônio) poderão se ter de-
cepcionado com a visita do Presidente Jimmy Car-
ter ao laboratório nacional de Oak Ridge, Teimes-
see, na segunda-feira."Vocês todos sabem minha posição a respeito
do reator de Clinch River", disse Carter a um gru-
po de cientistas, aparentemente esvaziando os ru-
mores de que, pressionado por vários setores,
abrandaria sua decisão de adiar o desenvolvimen-
to daquele que seria o protótipo da próxima ge-
ração norte-americana de reatores nucleares.

Manifestação
De modo geral, Carter evitou o assunto, o que

tornou tensa sua reunião com os cientistas — mui-
tos favoráveis à continuação do projeto de Clinch
River — a respeito da pesquisa de novas fontes de
energia em Oak Ridge.

No caminho para o laboratório, Carter teve
provas evidentes da reação da comunidade à sua
decisão, entre elas um cartaz exibido por um ma-
nifestante: "Bem-vindo Presidente — «7/1 grande
líder e estadista (exceto na questão nuclearj".

Tudo porque, no ano passado, Carter forçou o
Congresso a cortar os recursos para o programa
do fast-breeder, para realçar seu esforço interna-
cional pela não proliferação e pela necessidade de
tecnologias mais seguras antes de passar à fase
de comercialização. Washington acha ainda pre-
viatura a difusão da tecnologia do plutônio, te-
mendo principalmente o desvio do material para
a produção de armas nucleares.

Carter evitou o tema também ao falar aos em-
pregados da gigantesca Tennessee Valley Autho-
rity. que tem um importante programa nuclear e
participa do projeto do breeder de Clinch River.
Preferiu enfatizar o papel do órgão em promover
a conservação das fontes de energia e, depois, de-
mo7istrou interesse num novo sistema em estudo
para melhorar o aproveitamento do carvão.
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Tapumes de obras, o trânsito e os estacionamentos impedem, hoje, o lazer na Praça Maná

Contas de
Tamoyosão
aprovadas

. Apesar da diferença de
quatro votos — 12 contra,
e oito a favor — as contas
do Prefeito Marcos Tamoyo,
relativas ao orçamento de
1976, foram nova e final-
mente aprovadas ontem,
em segunda votação, pela
Câmara Municipal. Seriam
necessários 14 votos contra
(dois terços) para se rejei-
tar o parecer do Conselho
de Contais, mas assim mes-
mo o secretário Murilo Mal-
domado (MDB) considerou
que "tivemos uma vitória
moral".

O Vereador José Frejat
apresentou requerimento
pela susiação da discussão
até o envio das contas da
administração indireta e
autarquias, mas foi rejeita-
da a proposta por votação
aberta. O emedebista Edgar
de Carvalho Jr, responden-
do ao lider da Oposição, Sr
Silvio Moraes — que >acon-
selhava a aprovação "por
não se poder duvidar do pa-recer do Conselho de Con-
tas" — disse que questiona-va Vnão o aspecto técnico
da coisa, mas o político, ou
seja, a destinação dada peloPrefeito à Verba de 1976, da
qual Cr$ 5 milhões foram
gastos para retirar gelos-baianos do Detram".

PARECER TÉCNICO

O Presidente da Câmara,
Sr Romualdo Carrasco
(MDB), explicou ao tam-
bém emedebista José Frejat
que não cabia requerimento
pela sustação da votação
porque o Conselho de Con-
tas só pode enviar à Cama-
ra, para sua apreciação,
contas por ele anteriormen-
te apreciadas. "A prestação
de contas da administração
indireta", acrescentou, "es-
tá em atraso porque ai-
gumas entidades demanda-
ram diligências, para maior
averiguação, mas será envi-
ada a esta Casa mais tarde,
quando então a julgare-
mos'.

Em seguida, o Vereador
Edgar de. Carvalho Jr. re-
clamou dos "gastos super-
fluos do Sr Marcos Tamoyo,
que só tem brincado com o
dinheiro do povo. Foram
Cr$44 milhões com levan-
tamento aerofotogra-
métrico e apenas a metade
com recuperação dos hos-
pitais do município. Como
eu posso votar numa pres-
tação de contas dessas?",
indagou. "Só se eu fosse uni
leviano". Ele defendeu a re-
jeição das contas da Prefei-
tura como "uma resposta
ao povo do Rio de Janeiro",
mas o líder da Oposição
contra-argumentou que "a
Câmara, instalada em 1977,
não tem condições de julgar
contas cuja execução não
pôde acompanhar, ao mes-
mo tempo que não pode
duvidar do parecer de um
órgão técnico, como o Con-
selho de Contas".

Outros vereadores, como
Murilo Maldonado e Dirceu
Amaro (MDB) defenderam
a rejeição como "uma fov-
ma simbólica de protestar
contra a destinação que o
Prefeito vem dando a todo
o dinheiro que lhe chega às
mãos". Doze dos 20 vereado-
res presentes (o ex-lider da
Arena, Euripedes Cardoso
de Menezes, tomou posse
ontem no Conselho de Con-
tas do Estado) votaram
contra o parecer, mas não
se completaram os dois ter-

(14)

O projeto prevê áreas gramadas, com figueiras e bancos de madeira

Praça Mauá entra em obra e
será em seis meses área de
lazer, sem engarrafamentos

Durante os próximos seis meses a Praça Mauásofrerá diversas modificações destinadas a transfor-má-la num local de lazer. A Secretaria Municipalde Obras vai reurbanizar a área, de 30 mil m2,criando uma ilha central, gramada e arborizada,um estacionamento e facilitando a circulaçãoviária.
Da Praça desaparecerão a área asfaltada cen-trai, ocupada por estacionamentos privativos, duasilhas de 500m2, outras duas de 500m2 e 200m2 noinício da Rua Sacadura Cabral, além dos tapumes

existentes sob o elevado da Perimetral. As obras
custarão Cr$ 6 milhões 886 mil, estando previstosmais Cr$ 1 milhão 900 mil de reajustamentos.

Panificadores
exigem nova
alta de 80<fo

Reunião do Sindicato dos
Panificadores, no Rio, — es-
tiveram presentes os presi-
dentes dos Sindicatos de to-
dos os Estados — terminou
com ameaça ao Governo:
ou concede, dentro de 20
dias, aumento de 80% sobre
os preços do pão ou as pa-
darias de todo o pais pas-
sarão a fechar sábados e
domingos, não trabalharão
à noite e só atenderão ao
público entre 8h e 20h.

O presidente da Asso-
ciação Brasileira dos Panifi-
cadores — também presi-
dente do Sindicato do Rio
de Janeiro — Sr Joaquim
Corrêa, pedirá audiência es-
ta semana ao Ministro da
Fazenda para entregar-lhe
o pedido de aumento e de
várias outras reivindicações
da classe.

A AMEAÇA

Depois de discutirem, du-
rante duas horas, dificulda-
des financeiras por que
atravessam os panificado-
res de todo o país, quando
alguns presidentes de Sindi-
catos como os de Goiás,
Pernambuco e Bahia chega-
ram a levantar a hipótese
da paralisação imediata do
fornecimento do pão em
seus Estados, os panificado-
res resolveram aguardar o
resultado do enconiliro do
presidente da ABIP com o
Ministro Mário Henrique Si-
monsen.

Resolveram que, no en-
contro com o Ministro, o Sr
Joaquim Correia fará a en-
trega de um ofício com as
seguintes reivindicações: 1)
solicitar o pronto reexame
do preço do pão; 2) suspen-
der o funcionamento no tur-
no, bem como a não abertu-
ra das padarias aos domin-
gos e feriados, a fim de
conter as despesas; 3) aber-
tura das padarias às 8hs e
fechamento às 20hs; 4) li-
beração do pão tipo espe-
ciai, atendendo às peculiari-
dades regionais, tendo em
vista que há dois tipos de
farinha e, por isto, pode ha-
ver dois tipos de pão; 5)
solicitar 'do Governo uma li-
nha de crédito especial pa-
ra reposição do capital de
giro e equipamento da in-
dústria de panif icação.

Dom Eugênio Sales nega ter
proibido missa por presos

O Cardeal-Arcebispo Dom Eugênio
Sales negou ter proibido missas pelos
presos políticos que em abril fizeram
greve de fome contra o isolamento car-
cerário de Rholine Sonde Cavalcanti e
Carlos Alberto Soares, em Itamaracá. Na
visita pascal que' fez ontem ao Instituto
Penal Talavera Bruce, em Bangu, três
presas políticas agradeceram-lhe o apoio
da Igreja.

Sobre o direito das detentas de rece-
berem visitas íntimas — defendido na
ocasião pelo diretor do Departamento do
Sistema Penitenciário, Sr Francisco
Massa Filho — o Cardeal considerou ter
aspectos negativos (esse direito deve ser
extensivo às mulheres solteiras e "in-
fringe lei moral") e positivos (diminui a
tensão dos presos) a serem ponderados.

A missa
A missa da Páscoa, celebrada

capela do Instituto, foi assistida
na

por

cerca de 100 das 160 detentas, entre as
quais estavam as presas políticas Jes-
sie Jane Vieira de Souza, Norma Sá Pe-
reira e Rosalice Magaldi Fernandes, que
sentaram no último banco escoltadas
por dois guardas. Como sentiu dores
provocadas por uma crise renal, Jessie
saiu no meio do ato litúrgico, acompa-
nhada de Rosalice, que retornou minu-
tos depois.

A homilia, Dom Eugênio Sales lem-
brou que a Páscoa representa "a vitória
de Cristo sobre a morte e o pecado" e
recomendou que todos olhassem o futu-
ro com esperança. Cerca de 200 pessoas
comungaram, entre as quais estavam o
diretor do Desipe e os diretores dos Ins-
titutos Penais Talavera Bruce, Sra De-
nise de Souza Soares, e Esmeraldino
Bandeira, Sr Patrício Gomes de Sá. Na
saida da missa cada presa recebeu um
bombom.

EEE2! MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL
DE ESTRADAS DE RODAGEM

LICITAÇÃO PARA SUPERVISÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS
EDITAL N.° 82/78

O DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, autarquia do Mi-
nistério dos Transportes do Governo Federal da República Federativa do Brasil, com sede à
Av. Presidente Vargas, 522, na cidade do Rio de Janeiro, Capital do Estado do Rio de Ja-
neiro, torna público, para conhecimento de quantos possam se interessar, que fará realizar
licitação para supervisão de serviços de restauração de pavimento e outros melhoramentos
nas rodovias adiante especificadas, para o que estão abertas as inscrições de firmas cônsul-
toras.
2. Os interessados poderão obter quaisquer informações no seguinte endereço:

Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
Grupo Executivo de Concorrências
Avenida Presidente Vargas, 534 - 4.° andar
Rio de Janeiro/RJ

3. A data para apresentação das propostas é dia 27 do mês de junho do ano de 1978. (mil
novecentos e setenta e oito) às 10,30 horas no local mencionado no item 2 acima.
4. As obras objeto da licitação constam no quadro anexo.

Rio de Janeiro, 23 de maio de 1978.
ADHEMAR RIBEIRO DA SILVA

Diretor - Geral
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CONTROLE

RELAÇÃO DOS TRECHOS

LOTES PRAZO
DE RODOVIA ESTADO TRECHO EXT. PREVISTO

SUPERVISÃO km (dias úteis)
40 BR-101 RN Parnamirim - Divisa RN/PB (1) * 72,80 475.
41 BR-101 PB Divisa RN/PB-Entr.Joffo Pessoa (1) 80,80 475
48 BR-153 GO Goiânia - Divisa GO/MG (2) 92,20 ••
49 BR-040 MG Sete Lagoas - Belo Horizonte (2) . 60,04 325
50 BR-040 MG Divisa GO/MG - Ponte Rio Taquara (2) 176,38 775
51 BR-050 MG Uberlândia - Uberaba (1) 26,00 325
57 | BR-290 I RS | Entr. BR-116- Entr. BR-153 (3) 123,00 475

* Os números entre parêntesis se referem ao número de lotes de construção.
* > Para o lote 48.1 o prazo de supervisão é 525 dias úteis e para o lote 48.2 o prazo é de 475 dias úteis.

•' • Estes prazos incluem 25 dias úteis para atender o disposto na Cláusula IV item a, da Minuta do
Contrato.

cos mi nec3ssarios a re-
jeição, e as contas foram
aprovadas.

LAZER POSSÍVEL

Segundo o Secretário de
Obras, Orlando Feliciano
Leào, depois de pronta, a
Praça poderá ser realmente
utilizada como área de la-
zer, o que é impossível hoje
dada a pressão do transito."Mas, com a inauguração
da Perimetral — acrescen-
tou — "Esta pressão vai di-
minuir bastante".

O lazer, segundo a Secre-
taria, será possivel em dois
pontos da Praça. O princi-
pai é a grande ilha central
de 5 mil m2, onde serão
plantadas 37 figueiras e co-
locados 26 bancos de madei-
ra, pintados de verde-escu-
ro. No meio da ilha existirá
uma área de 1 mil 600 m2,
gramada, onde será instala-
do o monumento ao Barão
de Maua, voltado para o
mar.

O outro ponto é junto à
murada do cais do porto,
numa área limitada pela
rampa de descida da Peri-
metral na Praça Maua.
Esta área também terá a
parte central gramada e
serão plantadas três pai-
meiras reais, mantidas as
outras três já existentes, e
instalados três bancos de
madeira.

Em toda a praça serão
plantadas 74 árvores, das
quais 71 figueiras, e manti-
das as existentes. Defronte
a Estação Mariano Procó-
pio e do prédio do Departa-
mento Nacional de Portos
e Vias Navegáveis, a Sacre-
taria construirá outra ilha
de 1 mil 500 m2, também
arborizada.

As demais ilhas que serão
construídas, uma de 600 m2
defronte aos terrenos do Io
Distrito Naval e outras
duas menores próxima da
estação de passageiros do
cais do porto e no encontro
da Avenida Venezuela com
a Rua Sacadura Cabral -^
tiveram seu alinhamento
projetado, visando a facili-
tar a circulação viária na
área.

O projeto de alinhamen-
to, disse o Sr Orlando Felí-
ciano Leão, visou a tornar
mais fácil a circulação dos
veículos que procedem da
Avenida Rio Branco com
destino às duas pistas da
Avenida Rodrigues Alves (a
da direita em direção à
Avenida Brasil e a da es-
querda, de retorno, através
da Rua Barão de Tefé) e
da corrente que sai da Ave-
nida Venezuela e Rua Saca-
dura Cabral em direção à
Rio Branco.

Outro detalhe do projeto,
segundo o Secretário, será
a transformação da Traves-
sa Liceu (que passa atrás
do edifício de A Noite) nu-
ma calçada, com piso de pe-
dras portuguesas, destinada
a pedestres.

Os tapumes existentes
sob a Perimetral e que du-
rante 10 anos serviram de
canteiro de obras do eleva-
do i primeiro pela emprei-
teira CCA e depois pela Eci-
sa) serão derrubados e o lo-
cal transformado num esta-
cionamento com 100 vagas,
exploradas pela Coderte.

TRINDADE-PE
22/05/78 - Av. Central Sul, s/n?

PARANATINCA-MT
Distrito do Município de Chapada dos Guimarães

22/05/78 - Travessa Campos, s/n?

Bradesco inaugura duas novas agências.

Agora são 924 agências Bradesco em todo o Brasil
à sua disposição, das quais 259 são pioneiras.
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garantia de bons serviços
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Eanes não quer exilados políticos fora de Portugal
Brasilia — O Presidente

português Ramalho Eanes,
ao ser homenageado, ontem
de manhã no Congresso,
com uma sessão solene que
durou mais de uma hora
afirmou — sob aplausos da
bancada emedebista, princi-
palmente dos integrantes do
grupo autêntico — que,
atualmente, não há presos
politicos em Portugal e ma-
nifestou o desejo de que ne-
nhum exilado por motivos
politicos deixe de regressar
ao pais se assim o desejar.

Apenas três Ministros de
Estado participaram da ho-
menagem: das Minas e Ener-
gia, Sr Shigeaki Ueki, da As-
sistência e Previdência So-
ciai, Sr Nascimento e Silva;
e o das Relações Exteriores,
Sr Azeredo da Silveira. O
Chefe de Estado português
íoi saudado pelo Senador
Gilvan Rocha (SE), que fa-
lou em nome do MDB e pelo -
Deputado Túlio Vargas
(PR), pela Arena..

A SESSÃO

Poucas pessoas assistiram
das galerias o discurso do
Presidente Eanes. No pie-
nário, cheio, havia mais
membros do corpo diploma-
tico do que parlamentares.
As llh45m, o Senador Pe-
tônio Portella, Presidente
do Senado, abriu os traba-
lhos. Por designação da
Mesa, acompanharam, o
Presidente de Portugal até
o plenário os lideres dos
Partidos nas duas Casas.
Pela Arena.o Deputado Jo-
sé Bonifácio, o Senador Eu-
rico Resende e o presidente
nacional do Partido, Depu-
tado Francelino Pereira. O
Deputado Tancredo Neves e
o Senador Paulo Brossard
estavam ausentes e foram
substituídos pelos Srs Alceu
Collares e Itamar Franco,
que representaram o MDB.

Depois da execução dos
Hinos Nacionais português
e brasileiro, pela Banda dos
Fuzileiros Navais, o Presi-
dente deu a palavra, para
a saudação ao Presidente
Ramalho Eanes, ao Sena-
dor Gilvan Rocha e, poste-
riormente, ao Deputado
Túlio Vargas. Por último,
falou o Presidente portu-
guês.

OS DISCURSOS

Interrompido três vezes
por aplausos, o Senador
Gilvan Rocha, em seu dis-
curso, lamentou que o
Congresso Nacional não
pudesse saudar o visitan-
te na unanimidade das suas
vozes:"Aqui há cadeiras vazias
de companheiros arrebata-
dos de seus mandatos pelo
desamor do poder da força.
Os que aqui ficaram, Sr
Presidente Ramalho Eanes,
não abdicaram da sua
crença de que todo poder
autoritário e pessoal é
transitório, enquanto que
as Casas do povo, llvremen-
te constituídas, são as per-
xnanentes instituições que
dão ritmo vital ao corpo de
um país."

Depois de enaltecer as
virtudes do povo português
na sua obstinação "e que
soube conservar seu terri-
tório à custa de sacrifí-
cio", lembrando várias pas-
sagens de poemas de Ca-
mões, disse que "é o con vi-
vio de opiniões, de diver-
gências e o balanço das
tendências de um Parla-
mento, o único e preciso
indicador do querer popu-
lar":"O Parlamento" — prós-
¦eguiu — "é a própria na-
ção em resumo, nos seus
defeitos, nos seus arreba-
tamentos, mas sobretudo
nas suas virtudes. Só o será,
entretanto, se representar
uma amostragem fiel, so-
mente possivel de obter-se
na plenitude das liberdades
públicas. Em vosso pais,
Senhor Presidente, que re-
centemente reentronizou
em toda a grandeza o Po-
der Legislativo, Vossa Ex-
celência tem o retrato fiel
das inquietudes do vosso
povo recém-liberto de um
periodo de trevas, ao mes-
mo tempo em que Vossa
Excelência possui, no cami-
nho reto e insuperável da
representação popular li-
vre, a legislação justa para
que se construa a grandeza
do vosso-nosso novo pais.
Foi a sabedoria portugue-
sa, que tem a caracteristi-
ca maior de ser a mistura
exata de cérebro com cora-
ção, quem escolheu este ca-
minho. O conhecido cami-
nho, tortuoso às vezes,
cheio de atalhos, de peri-
gos e obstáculos, mas es-
plendidamente atual e ca-
da vez mais largo, o cami-
nho certo da democracia
plena.

Mais adiante, o Senador
afirmou que "o Brasil vive
momentos de hesitação, de
dificuldades econômicas e
de buscas no sentido de
rcsguardar-se de extremis-
mos", e fez votos de que a
chegada do visitante, "se-
ja, pulo vosso exemplo, o fa-
tor aglutinado!4 que nos
falta, para que cheguemos
ao nosso destino".

O curto discurso do Depu-
tado Túlio Vargas foi uma
apologia da presença por-
tuguesa na formação poli-
tica, econômica, religiosa e
cultural do povo brasileiro.
O representante arenista
destacou a liberdade, como"a bandeira que conduziam
os desbravadores, quer fi-
gurasse Santo Antônio, quer
inscrevesse as quinas e os
castelos"."Rica de promessas. Li-
berdade de serem eles pró-
prios condicionados e mol-
dados pela nova terra e o
novo sangue; e embora ne-
les a fé tenha sido uma
forma sem limites, cultiya-
vam a liberdade de crer a
seu modo. Tudo isto porque
o nome do caos, no ato da
Gênesis, onde sairam mun-
dos novos e todas as cria-
ções, chamou-se liberdade",
acrescentou.

O Brasil, segundo o Depu-
tado Túlio Vargas, "im-
pregnou-se desses arroubos
e dessa ambição libertária",
citando, a propósito, um
trecho do discurso do então
Presidente de Portugal, An-
tônio José de Almeida,
quando de sua visita ao
Brasil, nas comemorações
do centenário da Indepen-
dência: "Não estou aqui
para felicitar protocolar-
mente o Brasil pela sua In-
dependência; o meu intui-
to é mais rasgado. Estou
aqui em nome dos portu-
gueses para agradecer-lhes
que se tivessem feito inde-
pendentes em 1822".

Os princípios de auto-
determinação dos povos
também foram lembrados
pelo parlamentar, para
quem o Brasil aprendeu
esses sentimentos também
com Portugal. "No painel
das nações um gesto de ai-
tivo reconhecimento, no
seio de uma nobre família,
a honra à tradição e ao
nome".

Mais para o fim, o Depu-
tado salientou a importan-
cia para a intensificação do
intercâmbio comercial e
cultural a visita do Presi-
dente Eanes ao Brasil, sa-
lientando que o Chefe de
Estado português, "empe-
nhado na obra de recons-
trução do seu pais em fun-
damentos democráticos e
livres, é louvável que lhe
inspire a preocupação de
manter vivas as relações
que há muito irmanam e
aproximam nossos povos".

Eanes fala ao Congresso

EANES
O Presidente Ramalho

Eanes, com ar sisudo que
chamou a atenção dos
deputados e senadores, leu,
sem qualquer traço de emo-
ção, um discurso de oito
páginas e meia. Nele, des-
tacou a ênfase com que se
referiu aos problemas in-
ternos portugueses, tanto
no plano politico quanto no
econômico.

Reconheceu, depois de
fazer uma rápida retrospec-
tiva da Revolução dos Cra-
vos Vermelhos, que culml-
nou com a derrubada da
ditadura salazarlsta, que"não falta em Portugal e
fora dele quem procure
acusar os Governos que se
seguiram pelas dificuldades
econômicas por que passa
hoje a nação portuguesa"
que resultam "dos efeitos
negativos da velha ditadu-
ra, no contexto de um es-
paço econômico a braços
com uma orise sem parale-
Io desde os anos 30 e que
no nosso pais foi potenciada
pelo regresso de centenas
de milhares de refugiados
de África.

POUCO INTERESSE

Parlamentares e funcio-
narlos estranharam a falta
de interesse do público pela
visita do Presidente de Por-
tugal, General Ramalho
Eanes, ao Congresso Nacio-
nal. As galerias permanen-
ceram vazias. Alguns dos
mais destacados parlamen-
tares não compareceram.

O presidente do MDB,
Deputado Ulisses Guima-
rães e os presidentes das
Comissões de Relações Ex-
teriores do Senado e da Ca-
mara, Srs Magalhães Pinto
e Marcelo Linhares estive-
ram ausentes.

NO STM

O Presidente Ramalho
Eanes declarou ontem no
Supremo Tribunal Federal
que "uma nova Constitui-
ção, votada em 1976 pela
Assembléia Constituinte, li-
vremente eleita, assegura o
primado do estado de direi-
to democrático, no qual ca-
bem não apenas os direitos,
liberdades e garantias, mas
também os direitos econõ-
micos, sociais e culturais de
todas as pessoas e dos tra-
balhadores em especial".

O General Eanes chegou
ao STF às 16h, para uma
visita protocolar e foi re-
cebido numa sessão solene,
durante a qual foi saudado
pelo Ministro Moreira Alves,
em nome do Tribunal. Res-
pondeu com um discurso em
que destacou o estado de di-
reito reinante em seu pais.

"Também eu, tal como Antõ-
nio José de Almeida, em 20 de
setembro de 1922, no decorrer
da visita que consagrou a recon-
ciliação, senti desejo de respon-
der ao calor e carinho com que
me envolveram nesta Casa di-
zemio simplesmente "muito obri-
gado".

Mas, tal como ele, cumpro
a vontade do povo que aqui me
enviou, celebrando a grandeza
deste portentoso pais, tão uno
e tão vário, tão imenso e tão
próximo — este Brasil que faz
sentiu4 a cada português a intimi-
dade ida sua própria casa.

Desta ciade de Brasilia,
compromisso existencial entre o
presente e o futuro que define
a realidade singular desta terra,
e nos senadores e deputados
saúdo, pois, todos os brasileiros
que, desde a floresta amazônica
ao extremo Sul, desde o Atlanti-
co aos Andes, trabalhando nas
cidades e nos campos, abrindo
novas estradas, lançando novos
empreendimentos, estudando e
aplicando novas técnicas, er-
guem nos trópicos a primeira
grande civilização do hemisfério
Sul.

Que maior orgulho para nós,
portugueses, que o de saber que
esta civilização bem xaizes no ve-
lho Portugal, que maior orgulho
para nós, portugueses, do que
experimentar ao vivo que os tra-
ças essenciais definidores desta
civilização são os mesmos que ex-
primem a alma do nosso povo.

O afeto, a lealdade e a con-
coraia, que entre os nossos dois
países nunca foram significati-
vãmente diminuídos, radicam,
em última análise, na concepção
cristã do homem, da vida e do
universo que presidiu à desço-
berta, ao povoamento, e à for-
mação da nacionalidade e da
umdade do Brasil.

Pátria das mais antigas da
Europa, Por ti gal levou a sua
mensagem a todos os continen-
tes e a todos os mares, numa
epopéia sem par, apesar da es-
cassez de população e recursos.
Em África, na Ásia e na Oceania
também deixamos a nossa pre-
sença, muito do nosso sangue,
muito do nosso espirito, ao longo
de cinco séculos de viagens; de
missionaçáo, de comércio, de
abertura de escolas, de organi-
zaçáo de estruturas politicas. A
nós se ficou devendo o primeiro
dialogo entre o Ocidente e o
Oriente.

Hoje, este esforço imperial
chegou ao fim. Cinco novas
nações, que falam igualmente a
língua comum de portugueses e
brasileiros, assumiram a sobera-
nia a que tinham direito. Infeliz-
mente os governai.' ds anteriores
a 1974 não tiveram a mesma lu-
cidez histórica de D João VI e
D Pedro, mas caminhamos, ago-
ra para o estabelecimento de la-
ços mais lortes de amizade e
cooperação.

Numa visão serena que re-
jelte o paternalismo descabido
e o lirismo passadista e que
atente nos interesses profundos
dos 150 milhões de homens que
.utilizam o idioma de Camões,
importa definir as relações entre
Portugal, o Brasil e os novos Es-
tados africanos, num quadro
mais amp'0 de entendimento, de
reciprocidade de vantagens ê de
contribuição para a paz, para
além da legitima-integração de
cada um dos respectivos conti-
nentes e da diversidade circuns-
tancial de regimes políticos.

Não acalentamos, nem pode-
riamos acalentar, sonhos de do-
minio neocolonialista. Mas ape-
Íamos para uma comunidade de
povos em que a valorização da
língua portuguesa como grande
lingua universal deverá ser si-
muitaneamente um fator de
coesão nacional e um instrumen-
to privilegiado de acesso às
grandes instâncias de decisão
política e econômica a nível
mundial.

Senhor Presidente, Senhores
congressistas:

Portugai viveu nos últimos
anos abalos estruturais e trans-
formações profundas, que ai-
gumas vezes se aproximai am da
ruptura. Em 1974 caiu o regime
que por largo tempo conduzira
o pais ao isolamento: incapaz de

4 compreender o sentido dos tem-
pos, caiu sem luta e sem gran-
cieza, vencido pelos problemas
para que não quisera ou não
pudera encontrar soiuções..

Os portugueses experlmen-
taram então momentos de exal-
tação e de esperanças, que
transformaram a intervenção
militar inicial em movimento
popular de adesão aos seus ide-
ais e às suas promessas.

Cedo, porém, esses ideais e
essas promessas foram adultera-

dos e o clima de reconciliação
transformado e m movimento
comandado ao serviço de pro-
jetos que o povo português não
escolhera.

A consciência nacional rea-
giu e foi reposto o processo
inicial de dotar o pais das ins-
tituições correspondentes aos
princípios de uma democracia
representativa avançada e de
um autêntico pluralismo ideoló-
gico.

Temos a exata noção de que
em Portugal se jogava uma es-
tratégiacuja projeção nos trans.
cendia e de que sofremos, com
grandes custos para o nosso
povo, efeitos de confrontos de
que não éramos parte.

Não falta em Portugal e fo-
ra dele quem procure nesse pe-
riodo a absolvição de um pas-
sado de estagnação, tentando es-
conder nos estigmas epidérmicos
a profundidade das doenças sem
raméáio.

É porém certo que o acumu- •
lar dos efeitos negativos da ve-
lha ditadura e da tentativa tota-
litária recente conduziu Portugal
a uma situação econômica e
financeira débil, no contexto de
um espaço econômico a braços
com uma crise sem paralelo des-
de os anos 30 e que no nosso
pais foi potenciada pelo regresso
de centenas de milhares de re-
fugiados de África.

Tão larga soma de proble-
mas não desfaleceu a coragem
e a determinação do povo portu-
guês, que se sente parte do Oci-
dente e optou sem equívocos por
um modelo de organização poli-
tica que é o da democracia plu-
ralista e representativa.

Depois de um periodo em
que pareceram triunfar movi-
mentos de rua ou minorias van-
guardistas, conseguimos elaborar
e aprovar uma nova Constl-
tuiçào, que consagra na ordem
política o primado do direito e
da vontade democrática dos ci-
dadàos.

Mais ainda: a Constituição
de 1976 encara os direitos funda-
mentais ã luz dos critérios de
interpretação da Declaração
Universal dos Direitos do Ho-
mem — guia e inspiração de lu-
ta por estes direitos no mundo
desde ha precisamente 30 anos.
E com isso afirma que os dir?i-
tos e liberdades não sao criados
peio Estado, mas sim por ele re-
conhecidos, por terem o seu iun-
damento na consciência dos ho-
mens e dos povos.

A tarefa essencial do meu
mandato é consolidar o Estado
democrático, Laseado na liberda-
de, no pluralismo e na separação
de poderes, alargando cada vez
mais os espaços de reconcili-
zaçao nacional após tantos anos
de intolerância e divisões.

Não há em Portugal presos
políticos e desejaríamos que ne-
nnum exilado por motivos politl-
cos deixasse de regressar se as-
sim quiser: dizemo-lo por coe-
rência com o nosso próprio idea-
rio e pela generosidade que é
timbre da democracia. Nào e
uma atitude de xraqueza, mas
de força: força das nossas con-
vicçoes e força do Estado demo-
era tico, que nào teme nem os
vencidos de ontem nem os ad'
versanos de hoje. A lei e igual
para todos os portugueses e to-
dos respondem iguaimente pe-
rante a lei pelos ísus atos.

Por outro lado, se persistem
algumas poucas seqüelas do mo-
deio coietivista da organização
econômica e politica que se pre-
tenaeu impor ao pais, esta, po-
rém, claramente acolhido o pa-
pel relevante da iniciativa priva-
da na recuperação econômica e
financeira ao pais e encontram-
se definiaas as regras de coope-
ração com o estrangeiro em ma-
teria de investimento.

.pensamos que, tal como no
domínio da organização pontica,
a scpaiaçttü uc poucies, uainoém
no aominio da organização eco-
nomtca, a distinção e a ciara
delimitação de setores de inicia-
tiva publica, cooperativa e priva-
da, constituem garantia de liber-
aaae e instrumento ae progres-
so.

Estão criadas em Portugal
as condições para a recuperação
econômica em que assenta a
consolidação da democracia. Tu-
ao utpeuae agora uo esioiço uus
portugueses e da cooperação üos
países amigos.

A presença portuguesa nes-
tas terras prova ime o esiorço
dos portugueses é possível e eíi-
caz. ü altto em que nos senti-
mos envolvidos no Brasil é um
exemplo da amizade que torna
fácil e fecunda a cooperação en-
tre as nações.

Senhor Presidente, senhores
senadores, senhores deputados:

"A matriz européia que 
'pre-

sidiu ao relacionamento dos por-
tugueses agudizou a sua capaci-
dade natural de compreenderem
e se indentificarem com homens
em estágio diverso de desen-
volvimento. Somos, por isso,
particularmente sensíveis aos es-
forços do Brasil para alterar
qualitativamente as r e 1 aç o e s
econômicas entre os paises de-
senvolvidos e os de menores re-
cursos tecnológicos. Apoiamos
igualmente o desarmamento das
proteções existentes no mercado
internacional, fortemente limi-
tativas dos países ae menores
recursos.

Portugal fez a opção decisl-
va de promover e consolidar ai-
teraçóes estruturais na sua
economia com vista à inte-
graçào no Mercado Comum Eu-
ropeu, mas esta consciente das
vantagens de intensificar a sua
presença noutros espaços, por
forma a promover entre eles as
aproximações necessárias à me-
lhor utilização dos recursos e da
capacidade produtiva instalada.

Cremos sinceramente que só
pela via da concertação e do dia-
logo entre países em aesenvoivi-
mento se poderá apressar a
construção de uma nova ordem
econômica, mais equitativa e
mais orientada para as exigen-
cias de progresso e bem-estar —
que são um pressuposto da paz
entre as nações.

São conhecidas as teses que
vimos defendendo sobre o desar-
mamento e o desanuviamento.
Decerto, cada vez é menos com-
preensivel o desvio de recursos
que o desenvolvimento reciama
para esoater as diferenças su-
ciais entre homens e entre po-
vos, a quem os meios de comuni-
cação à escala planetária agudl-
zaram a consciência do desiavor.
Temos, porem, a noção exata de
que esses princípios nao poderão
servir aper.as para manter ou-
tros povos indefesos contra de-
cisoes que poderão implicar a
sua ruína ou a sua destruição.
Juntaremos os nossos propósitos
aos de quantos sinceramente se
empenharem num movimento
giooal capaz de afastar duradou-
ramente as ameaças de coniron-
to que pesam caaa vez mais so-
bre a humanidaüe.

Consideramos que não são
univocas as concepções que pre-
sidem as relações do homem
com o Estado e que não é uni-
versai o entendimento que os
países ocidentais professam da
aemocracia. Preocupa-nos, por
isso, a confusão que se cultiva
entre concepções dogmáticas e
concepções abertas e a passivi-
dade com que se aceita o julga-
mento das formas de organização
política e social que constituem
o nosso patrimônio, á luz de sis-
temas de valores cujas praticas
ioram clara e repetidamente re-
pudiadas pela consciência dos
nossos povos, somos partidários
e somos obreiros da aproximação
entre os povos, mas recusamos
a utilização desses ideais como
estratégia de disputa de áreas
ae influencia ou zonas ae dõmi-
nio.

Senhor Presidente, senhores
senaaores, sennores deputauos:

Em nações como as nossas
pesam tanto as exigências aa
Historia como os desafios do fu-
turo. Por isso, cada geração que
assume a conuuçao aos uesunos
coletivos enfrenta a obrigação
de dar ao curso aa vida um novo
contributo.

Nào obstante a profundida-
de ao nosso entendimento e a
intensidaae da comunicação ate-
tiva e cultural que ligam os nos-
sos povos, e forçoso reconnecer
que nào temos encontrado os
mecanismos que traauzam nas
reaiiaaues ao nosso tempo a sin-
guianuaae aa nossa r e 1 aç a o .
Uir-se-ia que no nmiar do século
XXI nos ehtenaemos na lingua-
gem aus nossos avós.

No entanto abrem-se à coo-
peraçao no quadro bilateral e no
âmbito multilateral perspectivas
fecundas de cooperação cientui-
ca, tecnológica, industrial, finan-
ceira e comercial que desafiam
o nosso engenho e põem a prova
a nossa imaginação. Este e por-
ventura o contributo que de nós
esperam, em nome das gerações
que nos precederam, as gerações
que nos nao de continuai.

No campo cultural havemos
também de reconnecer a neces-
siaaoe ae dar arejamento a uma
permuta que não tem ultrapas-
saao visões parcelares e formas
obsoletas. A não se introduzirem
alterações de fundo neste domi-
nio, corremos o risco de trans-
formar em imagem mítica uma
realidade profundamente arrai-
gada na alma de brasileiros e
portugueses.

Sá Machado quer
ação conjunta

O Chanceler Victor Sá
Machado disse ontem que o
Governo português, ao pro-
por ao Brasil uma ação
conjunta com os paises
africanos de lingua portú-
guesa não pretendeu assu-
mir a liderança de uma
idéia, mas simplesmente to-
mou a iniciativa de um
programa multilateral que,
segundo ele, trará o desen-
volvimento para todos.

Disse o Sr Sá Machado
que é necessário aproveitar
o patrimônio comum dos
paises de fala portuguesa,
lembrando que, hoje, há
150 milhões de pessoas nos
paises de lingua portugue-
sa. Acrescentou que "estes
paises podem construir um
novo tipo de existência,
afastados todos os fantas-
mas do colonialismo".

QUEIMAR ETAPAS
"É necessário queimar as

etapas do sentimento. Isso
já foi conseguido, de ma-
neira exemplar, por Cabo
Verde, embora as outras
antigas colônias ainda
não", afirmou. "Mas, acima
de tudo, é preciso contri-
buir, em termos civilizan-
tes, para o desenvolvimen-
to global dos paises de fala
portuguesa".

Assinalou que o relacio-
namento1 de Portugal com
o Brasil é exemplar, "por-

que vem sendo desenvolvi-
do em bases culturais, não
em aspectos conjunturais".
E, segundo ele, é justamen-
te no afastamento dos fa-
tores conjunturais ineren-
tes a cada tipo de regime
que está a oportunidade de
cooperação multilateral.

Sobre as relações de Por-
tugal com suas ex-colônias,
disse que elas são "ótimas,
com algumas exceções, ra-
ras". Em conversa com os
jornalistas portugueses, iso-
lad a m e n t e, confidenciou
que o seu Governo vem de-
senvolvendo todos os esfor-
ços para libertar os últimos
portugueses presos em An-
gola. "Tudo está indo bem,
está quase acertado e nem
eu mesmo sei o que falta",
segredou.

Acentuou que é preciso
distinguir a posição de Por-
tugal ao formular a propôs-
ta de aliança para o de-
senvolvimento dos paises de
língua portuguesa. 

"O pro-
cesso que propomos é uma
empresa comum, não requer
lideres", frisou. O Sr Sá
Machado mostrou-se um
tanto desconcertado quan-
do um jornalista afirmou-
lhe que o Chanceler Azere-

• do da Silveira, anteontem,
já havia descartado a hipó-
tese de o Brasil aceitar a
proposta portuguesa, a não
ser que ela fosse formulada
pelos próprios jovens paises
africanos. "Portugal tem re-
lações excelentes com o
Brasil e nào pretenaemos
impor qualquer tipo de li-
derança", insistiu.

O Sr Sá Machado disse
que Brasil e Portugal de-
vem repensar, urgentemen-
te, o seu relacionamento
econômico. Segundo ele, o
propósito do Governo por-
tuguês é trazer múltiplas
opções ao Brasil, lembran-
do fórmulas novas de có-
operação. Como primeiro
ponto, assinala que o rela-
cionamento econômico deve
assumir aspectos novos, com
uma dimensão profunda so-
bre o intercâmbio de tee-
nologia em muitos campos,
em especial a metalurgia e
a construção naval.

Lembrou também que,
com o próximo ingresso de
Portugal no Mercado Co-
mum Europeu, "o Brasil
tem tudo a ganhar e nada'
a perder", insinuando que
a economia brasileira teria
uma "porta aberta" para a
comunidade européia.

Um jornalista objetou,
lembrando que, com o in-
gresso de Portugal no MCE,...
os portugueses ficariam.,
presos à disciplina econò-
mico-comercial da organi-
zação regional, o que cria-
ria apenas obstáculos ao li-
vre comércio bilateral. O
Sr Sá Machado concordou,
ressalvando:

"Isso, sem dúvida, é uma "
verdade. Mas é uma verda- "
de parcial. Eu lembro que
o nosso comércio represen-
ta 17o dos nossos interes-
ses globais. Se o comércio
Brasil-Portugal estivesse a
um nivel alto, o ingresso
de Portugal no MCE seria
prejudicial à manutenção
da escalada comercial. Mas
isso não acontece. Então, é
preferível abrir ao Brasil a. .
porta do MCE do que piei-
tear, simplesmente, o de-. „
senvolvimento de um co- "
mércio qúe, por várias ra-
zões, está emperrado".

EXILADOS
O Chanceler português,

por último, considerou que
as atividades dos exilados
brasileiros em Portugal não
têm influído nas selações
bilaterais. "Eles não têm
swing para prejudicar as
nossas relações, nem para
afetar a imagem do Brasil
rio exterior". Acrescentou,
que a imagem do Brasil em
Portugal "esná suficiente-
mente consolidada para ser'
denegrida com as atividades.
de uns poucos revolucionar
rios de ocasião".

"Nós, em Portugal", assi-
nalou, "já estamos vacina-
dos contra esse tipo de ati-
vidade. Não consideramos
que os exilados que têm
açào política possam, de ai-
guma maneira, afetar nos-
sas relações. Mesmo porque,
os recebemos numa ação
humanitária, da mesma ma-
neira que o Brasil, em di-
versas ocasiões, já recebeu,
também, exilados portugue-
ses, sem que isso tenha co-
operado para piorar as re-
laçues bilaterais".

Figueiredo conversa
com Cilieíe üe listado

Na condição de candidato
a Presidente da Republica,
o General João Baptista de
Figueiredo realizou ontem
sua primeira reunião com
um Chefe de Estado estran-
geiro. O candidato indica-
do e o Presidente de Portu-
gal, General Ramalho Ea-
nes que é da Infantaria,
conversaram durante 45
minutos, u sos, no gabinete
do Embaixador Menezes
Rosa.

A reunião, porém, não
foi registrada entre as au-
vidades oficiais do General
Eanes, no comunicado con-
junto firmado duas horas
depois, pelos dois Presiden-
tes. A omissão íoi explica-
da pelo porta-voz do Ita-
marati, Conselheiro Felipe
Lampreia. Segundo ele, o
General Figueiredo fora re-
cebido na condição de can-
didato de um Partido, e
nao como Ministro de Es-
tado que é. A reunião, por
isso, e considerada a mar-
gem aas atividades oficiais
de Governo do Presidente
visitante.

INICIATIVA
A iniciativa de incluir na

programação da visita do
Presidente português um
encontro com o candidato

da Arena pressupôs a con-
dição de futuro Presidente'
do Brasil para o General
Figueiredo. O porta-voz do
Itamarati informou que á
iniciativa da reunião parti-"
ra do Governo português.
Ao contrário, o correspon-
dente de O Estado de S.
Paulo, em Lisboa, jornalista
Flávio Tavares, informou
domingo que o encontro fo-
ra incluído no programa
por gesLoes do Embaixador
brasileiro em Portugal, Ge-
neral Carlos Alberto da
Fontoura. Logo após a reu-
nião de ontem, o chefe do
Gabinete Civil da Presiden-
cia de Portugal, Sr Henri-
que Granadeiro, ficou com
o meio-termo: "o interes-
se foi mútuo".

Como o General, ele ape-
nas tivera um rápido encon-
tro com um Chefe de Es-
tado estrangeiro, ao conver-
sar com o Presidente Carter,
durante o jantar no Pala-
cio da Alvorada. Para reu-
nir-se com o General Eanes,
o candidato oficial stviu-se
de relatórios do SNÍ e do
Itamarati — que estudou
nas últimas semana? —
além de conversas com o
Presidente Geisel e com o
Chanceler Azeredo da Sil-
veira.

Eanes pede o fim do verbalismo

Ariel Pacca condecora
oficiais portugueses

Ao saudar de improviso o
Presidente Geisel, durante
o banquete de ontem à noi-
te, o Presidente Ramalho
Eanes disse que a análise
conjunta qüe ambos fize-
ram levou à constatação da
existência de um desafio
para afastar o verbalismo"que tem rodeado as nos-
sas relações", a fim de
substitui-lo "rapidamente
por uma operacionalidade"

que leve os dois paises a co-
laborar em projetos de ni-
vel mundial.

Prometeu o Presidente
português lazer tudo para
que tal projeto tenha resul-
tado a curto prazo. O Pre-
sidente Geisel. também de
improvisa, antes de ergue;
um brinde à delegação visi-
tante, constatou "como são
sólidos os laços que nos
unem a Portugal". Os dois

Presidentes c o n v e rsaram
sem para/i4 durante os 8ü
minutos que durou o jan-
tar.

O CARDÁPIO

No jantar de 130 talhe-
res. oferecido na Embaixa-
da de Portugal, pelo Presi-
ciente Eanes à lua de vela.s,
houve creme de aspargos,

robalo frito com molho de
amêndoas, perna de vitela
com molho de hortelã; co-
mo sobremesa, sonhos com
sorvetes e cobertura de cho-
eolatc, e café. Os pratos fo-
ram acompanhados de vi-
nho branco seco especial;
vinho tinto Dão Terras Al-
tas; vinho do Porto Osbor-
ne 20 anos. aguardentes ve-
lhas e licores variados.

"Chegaremos a extremos
para garantir a integridade
e a segurança de nossa pá-
tria, do mesmo modo que,
no passado, sem medir sa-
crificios, o fizeram nossos
ancestrais", afirmou on-
tem o General Ariel Pacca
Chefe do Estado-Maior do
Exército, durante solenida-
de de entrega de medalhas
aos oficiais portugueses.

Foram condecorados com
a Ordem do Mérito Militar

e Medalha cio Pacificador os
seguintes oficiais portugue-
ses: Gcncral-de-Divisão Al-
tino Amadeu Pinto de Ma-
galhães; Coronel Jayme Al-
berto Gonçalves das Neves;
Capitão-de-Fragata Isaias
Augusto Pinto Gomes Tci-
xeira e Major Manuel Ur-
bano Moreira Dias. Outros
cinco oficiais agraciados
íuio puderam comparecer e
receberão suas medalhas
em Lisboa, na Embaixada
cio Brasil.
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Justiça portuguesa examina
só 2 casos do contencioso

Brasília

Apenas dois casos do contencioso
Brasil/Portugal, envolvendo pequenas
empresas ocupadas pelos trabalhadores
durante o Governo do Primeiro-Minis-
tro Vasco Gonçalves, vão ser entregues
à Justiça portuguesa, informou o Minis-
tro das Finanças Victor Constancio.

Essas duas empresas têm uma situa-
ção peculiar no conjunto dos problemas
gerados pelo periodo gonçalvista: a Sil-
brás deixou que se interrompesse um
processo de reintegração de posse pelaresistência de seus proprietários em de-
positar em cartório uma caução no valor
de 150 dólares; a Portograf, cuja maior
dificuldade resulta no fato de que os seus
ocupantes (ex-operários) organizaram-
se em forma de cooperativa e passaram
a contar com a proteção das leis portu-
guesas.

Última reunião
Mesmo com a solução dos quatro

principais itens do contencioso — o pro-
blema entre o Unibanco, com o Banco
Português do Atlântico; os problemas fi-
nanceiros e trabalhistas gerados pela
ocupação das 19 filiais dos Supermerca-
dos Pão de Açúcar; a questão da Celu-
lose Tejo e os bens do grupo turistico
Grão-Pará (hotéis no Algarve) — ainda
não será hoje, no final da visita do Pre-
sidente Ramalho Eanes a Brasília, queos Governos do Brasil e de Portugal po-
derão declarar encerradas as questões
criadas em 1975.

Será necessária ainda, segundo an-
tecipou o Ministro Victor Constancio,
uma "última reunião em Lisboa, entre
delegados brasileiros e portugueses,'para
que tudo possa ser formalizado".

Essa reunião, a quinta em menos de
dois anos, para a discusão dos proble-mas das estatizáçóes e "ocupações labo-
rais" havidas ao tempo do Governo Vas-
co Gonçalves, servirá quase exclusiva-
mente para formalizar as decisões que
já foram tomadas em Brasília pelos gru-
pos negociadores liderados pelos Embai-
xadores Arthur Conde e Paulo Tarso
Flecha de Lima, mas que dependem de
homologação dos respectivos Governos.

Dessa forma, o que originalmente
deveria ser a declaração solene do fim

do contencioso Brasil/Portugal, trans-
formou-se numa simples referência, no
texto do Comunicado-Conjunto, firma-
do hoje entre os Presidentes Ernesto
Geisel e Ramalho Eanes.

Nota de Silveira

Foi a seguinte a nota dirigida pelo
Chanceler Silveira ao Ministro português
dos Negócios Estrangeiros:

"Tenho a honra de me referir ao
Grupo de Contato lntergovernamental
Brasil-Portugal sobre Investimentos re-
ciprocos, criado, por ocasião da visita de
Sua Excelência o Senhor Primeiro-Minis-
tro de Portugal Mário Soares ao Brasil,
e aos trabalhos cometidos ao mesmo pornossos dois Governos.

"Nesta oportunidade, levo ao conhe-
cimento de Vossa Excelência que o meu
Governo se inteirou das atas das reu-
niões do Grupo de Contato e, em espe-
ciai, da relativa à IV Reunião, celebrada
nos dias 16 e 17 de maio de 1978, em Bra-
silia, estando de acordo com o teor da
mesma.

"Ao manifestar-lhe a satisfação de
meu Governo pelo encaminhamento ade-
quado das matérias que foram submeti-
das ao Grupo de Contato, apraz-me In-
formar a Vossa Excelência de que o meu
Governo está de acordo em que os com-
promissos que lhe incumbem, tal como
registrados na referida ata, sejam fiel-
mente cumpridos e executados.

v "Outrossim, venho cientificá-lo de
que o meu Governo concorda com a rea-
llzação de mais uma reunião do Grupo
de Contato lntergovernamental, antes do
do dia 30 de junho de 1978, para a ne-
cessaria verificação recíproca da exe-
cução dos compromissos ora pactuadose, se for o caso, adotar as medidas ca-
bíveis à extinção do citado grupo.

"No caso de ser o que precede o en-
tendlmento de Vossa Excelência, esta no-
ta, e a de resposta de Vossa Excelência,
constituirão acordo entre os nossos dois
Governos.

"Aproveito a oportunidade para re-
novar a Vossa Excelência os protestos de
minha mais alta consideração".

Lisnave não desiste de associação!
O diretor dos estaleiros portugueses

Lisnave, engenheiro Álvaro Barreto, de-
clarou ontem que é apenas uma meia-
verdade a versão de que a empresa quedirige — uma das três maiores do mun-
do no setor dos reparos navais — tenha
desistido em definitivo do projeto de as-
soçiação com capitais brasileiros para a
construção de um estaleiro de reparos no
Brasil."Posso dizer, porém" — adiantou —"que o principal objetivo da minha vin-
da. agora é conversar com os nossos
grandes clientes brasileiros, a Fronape,
a Docenave e a Sunaman, para que rea-
lizem os reparos de seus navios nos nos-
sos estaleiros de Lisboa.

Referindo-se à decisão do Governo
brasileiro de cancelar, ainda em 1975, o
contrato feito com a Lisnave para a
construção — em regime de associação
~— de um estaleiro de reparos navais de
grande porte no Espirito Santo, o Sr Al-
varo Barreto demonstrou o seu desapon-
lamento:"Não quero discutir o direito da em-
presa brasileira, a Kenave, de se associar
com quem queira. Mas posso lembrar, no
entanto, que a nossa empresa tem-se
destacado em todo mundo, não apenas
como uma das maiores no setor, como
também pela pontualidade de seus tra-
balhos."

Citou como exemplo o fato de a Lis-
nave ter cumprido com extraordinário
rigor o contrato feito com o Sheiane
Yamani, da Arábia Saudita, para a cons-
trução de um estaleiro de reparos na-
vais no Barheim. O ajuste foi feito em
75 com o compromisso do estaleiro entrar
em funcionamento ainda em setembro de
77, dois anos mais tarde e, a despeito das
dificuldades de mão-de-obra especiali-
zada (os operários disponíveis, os poucos
locais e outros trazidos do Paquistão,
apresentavam dificuldades de língua) e
do próprio material de construção (areia,
cimento, ferro e até mesmo água, ti-
nham de ser transportados ao Barneim
por via marítima), no exato prazo esti-
pulado os estaleiros encontravam-se em
conaivoes de runcionamento.

No encontro que manteve ontem com
o diretor-geral do Departamento Nacio-
nal da Produção Mineral, Sr Acyr Ávila
da Luz, o administrador da Diamantes
de Angola; Diamang, engenheiro Mário
Augusto Paiva Neto, disse que sua empre-
sa tem interesse em participar de pro-
jetos de exploração de diamantes no
Brasil, quer através de uma empresa
joint-venture ou através de prestação de
serviços e de consultoria técnica.

O diretor-geral do DNPM, informou
que o interesse do empresário português
está dirigido para todas as áreas da in-
dústria do diamante, ou seja, da pesqui-
sa até a lapidação industrial. Durante o
encontro, o Sr Acyr Ávila da Luz reco-
mendou ao diretor da Dimang que en-
trasse em contato com as empresas prl-
vadas ligadas ao setor e com as empre-
sas governamentais de pesquisas, como a
Docegeo e a Companhia de Pesquisa de
Recursos Minerais — para verificar a
possioilidade desse intercâmbio ou mes-
mo o de exploração econômica conjunta.

Debandada

A Lisnave ressente-se do fato dos
seus clientes brasileiros — as subsidia-
rias de navegação ligadas à Petrobrás
(Fronape e Docenave) — terem reduzido
a um minimo os reparos de seus navios
nos estaleiros de Lisboa, desde 1974 (o
período das nacionalizações veio no ano
seguinte).

O Embaixador do Brasil em Lisboa,
General Carlos Alberto Fontoura, expli-
cava a um grupo de diplomatas do Ita-
marati os motivos da redução das en-
comendas de serviços brasileiros nos es-
taleiros de Lisboa: "Lá, a toda hora, há
uma greve. São. 10 mil trabalhadores que
estão sempre suspendendo o trabalho,
ora, nesse negócio de estaleiros, nin-
guem quer nem pode perder tempo. Se
você espera ter o seu navio pronto em
48 horas e vai esperar outras 48 por cul-
pa da greve, e melhor ir buscar o servi-
ço em outro lugar".

Bancos decidem questões pendentes/
O vice-governador do Banco de

Portugal, Sr Emílio Kui Vilar, uíscuku,
ontem, com o presidente do Banco Cen-
trai, Sr Paulo Lyra, algumas das quês-
toes mais relevantes do contencioso Bra-
sü-Portugal — a situação do Grupo Pao-
de-Açúcar, e o processo de participação
do Unibanco no Banco Português ao
Atlântico.

A viabilidade do grupo Pão-de-Açú-
car, em Portugal, já é possivel, admi-
tiu o Sr Emílio Rui Vilar, com a me-
lhoria da situação financeira daquele
pais, e possíveis injeções de recursos go-
vernamentais no Pào-de-Açúcar lusita-
no. No entanto, "diiicilmente, a viagem
do Presidente Ramalho Eanes coincidi-
rá com uma solução final do problema",
acrescentou.

Unibanco
"Será uma operação de simples de-

volução", afirmou o vice-governador do
Banco de Portugal,"a operação do Uni-
banco com o Banco Português do Atlan-
tico". Este, cederá ações ao grupo bra-
sileiro, o que "significará um retorno de
quase 5 milhões de dólares a Portugal, e
de 3 milhões de dólares para o Brasil. A
diferença será acertada entre as pai cs".

Na época da Revolução de Abril
(197-.I, o Banco Português do Atlântico
detinha 5',í de capital do Unibanco —
então, União de Bancos Brasileiros — o
qual, participava com à','r do capital do
BPA.

O Sr Rui Vilar revelou ainda que
praticamente estão concluídas negocia-

çoes para a instalação, em Portugal, de
uma fabrica de pellets da Companhia
Vale ao Rio Doce. O lato, disse ainaa,
significa o reinicio gradual de um maior
intercâmbio bilateral de interesses.

"Portugal não está muito satisfeito
com o protecionismo brasileiro às impor-
taçoes', deciarou o vice-governador do
Banco de Portugal. Contudo, elogiou o
nosso modelo de exportações. "Estamos
comerciando com uma pauta pouco com-
petitiva, com o Brasil, mciumdo-se pro-
dutos ainda pouco expressivos, tais como
o azeite e os vinhos". Disse, ainda, que
o atual Governo português esta aberto
para "as empresas brasileiras, que po-
derao contar com uma ponta-de-lança
junto ao Mercado Comum Europeu, e, fu-
turamente, na Comumaade Econômica
Européia".

O Sr Emilio Rui Vilar também re-
velou, ontem, que o Governo do seu pais
já deu sinal-verde para o Banco do Bra-
sil instalar uma agência na cidade do
Porto. "Afinal, de todos os bancos pri-
vados, nacionais e estrangeiros, os que
permaneceram após a revolução foram
o Banco do Brasil, além do Bank of Lon-
don e o Credit Lyonnais".

"Não há impedimento", continuou,
desde que haja reciprocidade. O Banco
do Brasil, agora, estuda a proposta por-
tuguesa, apresentada durante a viagem
presidencial, de a Caixa Geral de Depó-
sitos abrir uma segunda agência no Bra-
sil, em São Paulo. A primeira funciona
no Rio de Janeiro.
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Comunicado conjunto aumenta crédito/
Durante a solenidade de

assinatura do Comunicado
Conjunto dos Presidentes
do Brasil e Portugal, os dois
Governos, através de seus
Ministros de Relações Exte-
riores, assinaram um açor-
do sobre transporte e nave-
gação marítima e trocaram
notas sobre investimentos
recíprocos e cooperação ae-
ronáutica. O comunicado
conjunto anunciou a pror-
rogação, por um ano, da li-
nha de crédito do Banco do
Brasil à Caixa Geral dos
Depósitos, elevando seu teto
para 70 milhões de dólares
(Cr$ 1 bilhão 440 milhões).

Antes de descerem ao
Salão Leste do Palácio do
Planalto, onde assinaram o
Com unicado-Conjunto, os
dois Presidentes tiveram
um encontro de 10 minutos,

a partir das 17h, no gabi-
nete presidencial, em con-
panhia de seus Ministros de
Relações Exteriores.

Nó Salão Leste, os dois
Presidentes ocuparam uma
mesa central, ladeados por
seus Chanceleres. De um la-
do, de pé, ficou a delegação
portuguesa e, de outro, os
Ministros brasileiros. Esta-
vam presentes os Ministros
Armando Falcão, Azeredo
Henning, Fernando Be-
th) em, Dirceu Nogueira,
Nascimento e Silva, Alysson
Paulinelli, Arnaldo Prieto,
Rangel Reis, Araripe Mace-
do, Machado de Lemos, Cal-
mon de Sá, Golbery do Cou-
to e Silva, Shigeaki Ueki,
Reis Velloso, Ney Braga, Ta-
cito Theophilo, João Baptis-
ta de Figueiredo e Moraes
Rego.

Após firmarem os docu-
mentos, os dois Presidentes
se levantaram e demora-
ram-se num aperto de mão,
enquanto conversavam. A
seguir, o Chanceler Silveira
conduziu o Presidente Ea-
nes aos M1 n i s t r o s brasi-
leiros, apresentando-os. O
General Eanes deteve-se
diante do Sr Nascimento e
Silva para conversar. O
Chanceler Sá Machado cui-
dou de apresentar ao Presi-
dente Geisel os integrantes
da comitiva portuguesa. No
fim, foi servido um coque-
lei.

Uma menção aos "enten-
dimentos alcançados em di-
versas e importantes
questões", envolvendo esta-
tização de interesses brasi-
leiros em Portugal e in-
versões portuguesas no Bra-

sil, é o item mais importan-
te do comunicado conjunto
aprovado ontem pelos Pre-
sidentes Ernesto Geisel e
Antônio Ramalho Eanes, de
Portugal.

O documento, frio e do
tipo padrão, tem 23 itens,
dos quais seis são dedicados
ao relato de aspectos proto-
colares da visita do Presi-
dente Eanes; sete estão re-
lacionados com os pontos
de convergência dos dois
paises na área internacio-
nal, apenas quatro são so-
bre questões gerais de pos-
sibllidades d e cooperação
bilateral no campo econõ-
mico; e seis abordando• as-
pectos culturais e um convi-
te do Presidente Eanes paxá
que Geisel visite Lisboa.

O comunicado conjunto V.

1. "Atendendo a convite
do Presidente da República
Federativa do Brasil, Ernes-
to Geisel, o Presidente da
República Portuguesa, Ge-
neral Antônio dos Santos
Ramalho Eanes, e senhora
realizam visita oficial ao
Brasil de 22 a 27 de maio
de 1978. O Presidente Ra-
malho Eanes se fez acom-
panhar por Suas Excelên-
cias o Senhor Victor Augus-
to Nunes de Sá Machado,
Ministro dos Negócios Es-
trangeiros, o Senhor Victor
Constancio, Ministro das Fi-
nanças e dó Plano, o Se-
nhor, Álvaro Pereira da Sil-
va Leal Monjardino, Presi-
dente da Assembléia Regio-
nal dos Açores, o Senhor
Emanuel do Nascimento dos
Santos Rodrigues, Presiden-
te da Assembléia Regional
da Madeira, o Senhor Gene-
ral Altino de Magalhães, Vi-
ce-Chefe do Estado-Maior
do Exército, e o Senhor
Henrique. Granadeiro, Che-
fe da Casa Civil ,da Presi-
dência da República, bem
como por outras autorida-
des e personalidades portu-
guesas.

2. Em Brasília, o Presi- ¦
dente i-tamaiho Eanes foi
recebido pelo Presidente Er-
nesto Geisel. Os dois Chefes
de Estado mantiveram
amplas e amistosas conver-
saçóes sobie a conjuntura
internacional e as reiaçóes
bilaterias, em duas reuniões
de trabalho, a 22 e a 23
de maio.

3. O Presidente da Repú-
biica portuguesa *oi também
recebido peios Piesidentes
do Senado Federai e da Ca-
mara dos Deputados, em
sessão conjunta do Cong.es-
so Nacional, e, em visitas
pelo Presidente do Supremo
Tribunal Fedeial e pelo Go-
vernador do Distiko Fede-
ral.

'i. Por sua vez, o Ministro
dos Negócios Estrangeiros
manteve aprofundadas con-
versações com o Ministro de
Estado das Reiaçóes Exie-
riores durante as quais fo-
ram examinadas as re-
lações luso-brasileiras c os
principais problemas as re-
lações interna cionai.

5. O Ministro das Finan-
ças e do Plano foi recebido
peles Ministres da Fazenda
e da Indústria e do Ccmér-
cio e pelo Ministro Cheie
da Secretaria de Planeja-
mento da Presidência da
República. Nessas oportuni-
dades, trataram de temas
do interesse^iab respectivas
pastas. As demais autorida-
des integrantes da comitiva
presid e n c 1 a i entrevista-
ram-se, sobre os assuntos
de suas respectivas compe-
tèncias, com seus ciegas
brasileiros, na atmosfera de
compreensão mútua e ami-
zade que têm caracterizado
as relações entre cs dois
paises.

6. O Presidente da Repú-
blica portuguesa visitará as
cidades de São Pau o e do
Rio de Janeiro, sendo rece-
bido, respectivamente, pelos
senhores Governadores
Paulo Egydio Ma, Dins e Fio-
rlano Peixoto Faiia Lima.
O Presidente Ramalho Ea-
nes visitará, igualmente, c.5
senhores Prefeitos daquelas
duas Capitais estaduais.

7. Durante a.s conver-
sações que mantiveram, os

Presidentes Ernesto Geisel
e Ramalho Eanes, acompa-
nhados, n a oportunidade,
pelos Ministros Azeredo da
Silveira e Sá Machado, rei-
'teraram a firme adesão de
seus paises aos princípios,'consagrados na Carta das
Nações Unidas, da igualda-
de soberana dos Estados e
do direito dos povos à auto-
determinação e de não in-
gerênci-a nos assuntos inter-
nos e externos de outros
paises.

8. Ambos os Presidentes
concordaram na convemen-
cia de ser fortalecida a Or-
ganizaçáo das Nações Uni-
das, a que atribuem impor-
tancia predominante para a
manutenção da paz e o foi-
talecímenio da segurança
í n t e rnacionai. Acreditam
serem as Nações Unidas o
principal foro para a coope-
ração internacional iguali-
tária. Consideram a coope-
ração internacional para a
afirmação dos direitos hu-
manos, em toaos os seus as-
pectos, como um dos ma.s
noDies oojetivos das Nações
unidas.

9. Com respeito á situação
política na Áraca Aukral,
ambos os ^residentes reite-
raiam o seu repudio as pia-
ticas ao apartheid. Manites-
taram firme apoio às reso-
luçoes pertinentes das
Nações üniaas, para o
pronto reconhecimento e
implementação ao direito a
autodeterminação dos po-
vos ua iNam»Dia e ao Zun-
baDwe. Condenaram, igual-
mente, a discriminação ra-
ciai ainaa pievalecente.

10. R e a i: i r m a r a m sua
aaesào ao principio da so-
berania permanente e ina-
lienavei dos jistaaos some
seus recursos naturais, para
utiliza-los em favor do de-
senvolvimento econômico e
social e do bem-estar de
seus povos, sem nenhum
oostaculo externo.

11. Reiteraram o direito
dos iLStaaos costeiros a
exercerem soberania sobre
os recursos do mar e de seu
leito e subsoio, nos limites
ueiiniaos pelas respectivas
jurisdições nacionais., e
apoiaram o estabelecimento
ue um regime e de uma au-
toridade internacionais pa-
ra a exploração dos recur-
soa dos fundos marinnos
alem aos limites das júris-
diçoes nacionais, área que
constitui patrimônio co-
num üa humanidade.

iü. Os quis Presidentes ex-
pressaram o seu resoluto
apoio a adoção de meuiuas
eiicazes de desarmamento,
inclusive nuclear, sob estri-
to e eletivo controle inter-
nacional. Maniiestaram a
esperança de que uma par-
ceia ponderável dos recur-
sos liberados pelo desarma-
mento venha a ser dirigida
para fins d e desenvolvi-
mento. Consideram que es-
sas medidas contribuirão
para o abrandamento das
tensões e para o fortaleci-
mento aa segurança inter-
nacional. Assinalam, nesse
sauido. a relevância da
presente sessão íspscial da
Assembléia-G eral das
Nações Unidas sobre o de-
sarmamento.

13. Salientaram ambos os
Presidentes que a politica

de abrandamento de
tensões internacionais deve
ser universal e indivisível,
bem como deve ser apro-
fundada de forma constan-
te e sistemática. Afirmaram
opor-se com firmeza a
quaisquer tentativas de es-
tabeiecimento de zonas de
iniluència ou outros arran-
jos semelhantes. Declara-
ram-se inequivocamente a
favor da solução pacifica
das controvérsias interna-
cionai'3 por meio da nego-
ciação, arbitragem e ouwos
métodos pacíficos recomen-
dados na Carta das Naçóes
Unidas.

14. Ambos os Presidentes
expressaram firme con-
vicçáo na necessidade de
pronta reativação do diálo-
go Norte-Sul, de modo a
que, em tjoos os icios, sejam
debatidas iniciativas e en-
caminnaaas soluções com-
pativeis e que vitem aos ob-
jetivos aa nova ordem eco-
nomica iuternaciona.. Con-
siuéiám ind<spensávtis ao
justo equilibiiõ de .interea-
^es cntie paises em d&sen-
vo.vmrehto e inaustriali-
zauoa ampliação e o ape»-
le.çcamento das condições
de at.e«so dos produtos da-
que.es países ao mercado
inteiiiacinal. Assinaiam a
e*ae xesipeito sua preocu-
paçao em reiaçao ao injus-
tincavei lesaUigimento em
ce.tas aieas ae medidas de
ca.ate. p.otecioiiiúta.

io. us aois fresiaentes se
ocuparam detidamente da
evcuuçao das it.açoes eco-
nouiicao, íiiianceuas e co-
meic.a.s buateiaia. ücoraa-
iam em ueaenvoiVcr a» me-
ataas ja em execução, oem
ooiiio em ciiar novas con-
uiçues que propiciem o in-
Ciemento equiiiDiado dessas
iciaço-es. Examinaiam, nes-
ae sentido, possiOiliaaaes ue
estuuuiar uma cignhicativa
uiVcioiiicaçao das trocas co-
niei ciais.

16. Com vistas a um enío-
que giooal e aproiunaaao
aessas relações, ambos os
P r e siaentes concoraaram
na conveniência e na opor-
tuniaaae de ser convocada,
para o segundo semestre de
xnib, reunião aa conussao
Econômica Luso-Brasileira,
precedida dos necessários
trabalhos preparatórios de
tecnicoo e empresaiios aoo
dois países.

17. Os dois Presidentes
congratuiaram-se com o s
resultados dos trabalhos do
urupo de Contato Intergo-
vernamental, criado em
1976. Os Governos de Brasil
e Portugal, ao homologar os
e ntendimentos alcançados
em diversas importantes
questões, se comprometem
a encaminhar, com a neces-
sária presteza, a respectiva
e equanime solução dos pro-
blemas remanescentes en-
voivendo investimentos bia-
sileiros em Portugal e Igual-
mente inversões portugue-
sas no Brasil.

18. Reafirmaram que con-
tinuarao a dar o seu apoio
e a estimular a sistemati-
zaçao de contatos entre en-
tidades estatais e privadas
que permita uma perma-
mente avaliação da possí-
vel cooperação econômica e
tecnológica entre os dois

paises e, nomeadamente, a
apreciação de projetos con-
cretos que possam vir a
ser realizados.

19. No espírito do acordo
cultural em vigor, os dois
Presidentes reiteraram o
firme propósito de fomen-
tar o estudo e a defesa da
lingiua comum, enquanto
instrumento de aproxima-
çào por excelência entre os
paises de fala portuguesa.
Ambos os Presidentes subli-
nham o favorável e intenso
intercâmbio havido no cam-
po das reiaçóes culturais, as
quais assumem especial re-
levancia no relacionamento
entre os dois países. A par
dos encontros e contaitos de
órgãos e instituições ofici-
ais, deram realce ao relacio-
n a m e n t o estabelecido, a
nível empresarial, que vem
também proporcionando,
uma meritória e ampla
d.vu.gação das respectivas
produções artísticas, e m
todos os seus múltiplos as-
pectos.

20! Ressaltaram o caráter
satisfatório do intercamb.o
no campo cientifico e tec-
noiogico íecentemente es-
'tabeiecido entre as institui-
çóes competentes brasi-
leiras e portuguesas. Mani-
íestam, em especial, o dese-
jo de estimular a troca de
informações sobre institui-
ções de ensino e pesquisa
nas áieas científica e téc-
nica, oem como acerca das
awvidaues em cu^ío naque-
ias .nsátuições.

ai. Os dois Presidentes
reaiumaram a convemen-
cia de consuttas regiúiares
entre os dois paises, como
pievisto no Artigo 1? do
Tratado de Amizade e Con-
sulta, de modo a permitir
uma análise dinâmica dos
piooiemas de interesse
comum, inclusive no campo
muitilateral.

No quaaro da cooperação
entre tírasii e-Portugal, io-
ram assinados, por ocasião
da visita presidencial os
seguintes atos: acordo en-
tre o Governo da República
Federativa do Brasil e o
<_-ovemo da Republica por-
tuguesa sobre transporte e
navegação marítima; troca
de notas sobre o cumpri-
mento das conclusões do
Urupo de Contato Inter-
govername ntal Brasil-
Portugal, pela qual foi en-
caminnada a solução dos
assuntos relativos a invés-
timencos recíprocos nos
aois países, e troca de notas
.eiativa a ta. Keuniâo de
Consulta Aeronáutica entre
a Republica Federativa do
óiasii e a República por-
tuguesa. Como conseqüência
das negociações havidas du-
rante a visita, foi também
prorrogada por um ano a
linha de crédito do Banco
do Brasil à Caixa Gera1 dos
Depósitos e elevado o seu
montante para 70 milhões
de dólares.

O Presidente Antônio Ra-
malho Eanes reiterou, pes-
soalmente, a o Presidente
Ernesto Geisel o convite pa-
ra visitar oficialmente Por-
tugai. O Presidente Geisel,
ao agradecer o amável con-
vite, comunicou que a data
da visita será acertada
oportunamente por via di-
plomática.

Diante de um vinho do ,
Porto o Presidente Ra- ),
malho Eanes deu o mais .,
largo sorriso de toda a .
visita oficial a Brasília, •
em companhia do Chan-
celer Azeredo da Silveira •
e do Embaixador do Bra-
sil em Portugal, Carlos
Alberto da Fontoura, na
recepção oferecida na
Embaixada de Portugal.
A Sra Maria Manuela :
Eanes, na ocasião, reviu
um de seus professores
na Faculdade de Direito
de Lisboa, Sr Pessoa Jor
ge, hoje cateãrático err
Brasília, e um seu cole-
ga, o diplomata João
Versteeg, que serve em
Recife. D Maria Manue- '
Ia conversou com muitas -
pessoas da colônia por-tuguesa, mas não quis ;
falar de política. Disse .
que está muito preocupa- :
da com as obras sociais ¦
em Portugal e lamentou
não estar no Brasil como •
turista, pois teria mais -
tempo para conhecer o
país. Conheceu também '
jovens portuguesas que
trabalham em represen-
tações diplomáticas es-
irangeiras em Brasília. .

Português quer
volta de Caetano
O presidente da Fede-. *

ração das Associações Por-
tuguesas e Luso-Brasdleiras, '
Sr Arthur dos Santos Pe-
reira, defendeu ontem o re-
torno do ex-Primeiro-
Ministro Marcelo Caetano a
Portugal, sob a alegação de
que ele tem muito a contri-
buir para o progresso de "
aprimoramento cultural e
político de seu pais.

O Sr Santos Pereira esteve •
ontem na recepção ofereci- -
da na inauguração da Em- •
baixada de Portugal e, jun- :
¦lamente com outros repre- ;
sentantes da colônia portu- ¦
guesa, cumprimentou o Pre-
sJdehié Ramalho Eanes. Não
entregou ao Presidente uma
serie de reivindicações aa
colônia, deixando este ato
paia quando o Presidente
visitar o Rio.

O presidente da entidade
máxima da colônia poftu-
guesa — a Federação repre-
senta 15b associações de
portugueses no Brasil —
acrescentou que o professor
i/aeitano, ao voltar a Portu-
gai, uevena responder a to-
uos os inquéritos instaura-
uos contra ele. Destacou
que o novo Governo portu-
gues deve promover a rapi- .
ua volta de toaos os exila-
aos, sem temer suas ativi-
daaes políticas, uma vez
que a atual situação institu-
cionai è "irreversível".

São Paulo recebe
Presidente hoje

São Paulo —OPresidente
de Portugal, General Rama-
iho Eanes, desembarca às
llh30m de hoje, no Aero-
porto d e Congonhas, se-
guindo diretamente para o
Palácio dos Bandeirantes,
onde ficara hospedado, du-
rance as 24 horas de sua
permanência na Capital. As
12hl5m, ainda no Palácio,
o Presidente português con-
decoraiá o Governador
Pauio Egydio Martins com
a Grã-Cruz da Ordem de
Cristo.

Em seguida, o Presidente
Ramaiiio Eanes, acompa- ¦
nnado üe comitiva, será no-
menageado, na casa de Por-
tugai, com um almoço ofere-
Cido pela comunidade luso-
brasileira. Durante a tarae,
o Presidente de Portugal
depositará flores no Monu-
mento do Ipiranga, e conce-
dera audiências aos presi-
dentes das Federações* do
Comércio e da Indústria e
das Câmaras de Comércio
L u s o- B rasileii as de São
Pauio. Rio de Janeiro e Re-
cilo. A seguir será recepcio-
nado na Associação Portu-
giusa de Desportos.

A noite, participará de
um jantar intimo no Pala-
cio dos Bandeirantes, assis-
tindo em seguida a um con-
certo.
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Mirow diz que ex-ministro
na direção de empresas
gera tráfico de influência

Porto Alegre — O industrial Kurt Mirow cias-
sificou de "tráfico de influência e uma espécie de
corrupção" a passagem de ex-ministros militares da
reserva para a direção de empresas multinacionais
no Brasil, acrescentando que "os regimes fechados,
como o atual, propiciam o crescimento da corrup-
ção, característica de todos os regimes autoritários
segundo se constata historicamente".

Depois de elogiar a Polícia Federal pela inicia-
tiva de abrir inquérito sobre sua denúncia, de que80 % das empresas estatais brasileiras praticam o
suborno para fazer suas compras, o Sr Mirow apon-
tou como causas para a proliferação da corrupção
naquelas empresas o fato de serem dirigidas de ma-
neira muito autoritária e a inexistência de instru-
mentos de controle para coibir abusos.

Esclareceu que "os ex-mi-
nistros de Estado são con-
tratados como testas-da-
ferro, ou melhor dizendo,
como traficantes de in-
fluência" e lembrou que as.
empresas nacionais "não
têm condições de remune-
rar ex-ministros com Cr$
150 mil ou Cr$ 200 mil, co-
mo temos observado."

"TESTAS DE FERRO"

,kO Sr Kurt Mirow encon-
tra-se na Capital gaúcha
para promover uma tarde de
autógrafos do seu livro A
Ditadura áos Cartéis e para
proferir palestra aos alunos
da Unisinos (Universidade
do Vale dos Sinos), em São
Leopoldo, sobre Dependên-
cia e Desenvolvimento.

r Empresário quer se
unir a metalúrgico

O empresário Kurt Mirow vai submeter
à diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do
Rio uma série de reivindicações de defesa das
empresas de capital privado nacional, que, se
o Sindicato aprovar, serão encaminhadas às
autoridades como pleito tanto da Codima
(empresa de sua propriedade) como do Sindi-
cato.

Esta resolução foi aprovada na última sex-
ta-feira em reunião na sede do Sindicato. O
dlretor-tesoureiro do Sindicato, Sr Christóvão
Pinheiro dos Santos, disse que a proposta do
empresário pode ser aceita porque a Codima
está sob a ameaça de fechar por liquidez fi-
nanceira e interessa ao Sindicato defender o
direito de 22 funcionários que obtiveram na
Justiça a rescisão Indireta de contrato de tra-
balho e ainda não receberam, além dos in-
teresses dos demais funcionários da empresa.

O diretor disse .que o Sindicato vai exe-
outar a rescisão de contrato; que foi aprovada
na Justiça, porque a empresa atrasou paga-
mentos, férias e 13.° salários e não descontou
FGTS e INPS.

BANCO CENTRAL DO BRASIL

COMUNICADO DEDIP N.° 600
OFERTA DE TlTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

LETRAS DO TESOURO NACIONAL (LTN)
O BANCO CENTRAL DO BRASIL, tendo em vista o
disposto no artigo 2.° da Lei Complementar n.° 12, de
08.11.71, e no parágrafo 1.°, dp artigo 1.° do Decreto-Lei
n." 1.079, de 29.01.70, torna público que acolherá no

próximo dia 29.05.78, no horário das 10:00 às 11:30
horas, propostas de Instituições Financeiras para a com-
pra de LETRAS DO TESOURO NACIONAL, a taxas
competitivas, como segue:

LTN DE 91 DIAS LTN DE 182 DIAS
DE PRAZO DE PRAZO A
VENCER: VENCER:

Montante da
Emissão: Cr$ 2.500 milhões Cr$ 4.000 milhões
Data da
Emissão: 31.0578 31.05.78
Data do
Resgate: 30.08.78 29.11.78
2. As Instituições Financeiras deverão apresentar suas
propostas ao DEPARTAMENTO DA DIVIDA PUBLICA
do BANCO CENTRAL DO BRASIL nas seguintes pra-
ças:

1 — RIO DE JANEIRO (RJ)
Departamento da Divida Pública — DEDIP
Praça Pio X n.° 7, 10.° andar — tel. 244-2662
2—SÃO PAULO (SP)
Divisão Regional da Dívida Pública
Av. Paulista n.° 1.682, 6.° andar — tel. 285-5202.

3. Os formulários a serem utilizados pelas Instituições
Financeiras serão distribuídos no dia26.05.78,no horário
das 14:00 às 16:30 horas, nos locais mencionados no
item anterior.
4. As propostas serão entregues em envelope fechado,
mediante o preenchimento de formulário próprio para
cada prazo (modelo do BANCO CENTRAL DO BRASIL
— DEDIP), no qual serão especificados o montante da
proposta (mínimo de um milhão de cruzeiros) e a respec-
tiva taxa de desconto sobre o valor nominal das LETRAS
DO TESOURO NACIONAL, bem como o valor liquido
por CtS 100,00, expresso com até 3 casas decimais, que
prevalecerá sempre para efeito de apuração.
5. As Instituições Financeiras deverão apresentar suas
propostas para aquisição de LTN assinadas por dois
diretores, ou por funcionários devidamente credencia-
dos para esse fim, cujos nomes e cargos serão identifi-
cados mediante aposição de carimbos.
6. O BANCO CENTRAL DO BRASIL procederá à aber-
tura das propostas às 11:30 horas, reservando-se o
direito de, a seu critério, aceitar total ou parcialmente as
propostas, ou mesmo recusá-las.
7. As propostas de compra de LETRAS DO TESOURO
NACIONAL, apresentadas com incorreção no seu
preenchimento, serão automaticamente excluídas da
licitação.
8. O BANCO CENTRAL DO BRASIL no dia 29.05.78
informará por escrito, no horário das 16:00 às 16:30
horas, diretamente às Instituições Financeiras o resul-
tado da oferta e pela imprensa, no dia seguinte, apenas
ás taxas máxima, média e mínima aceitas.
9. As LETRAS DO TESOURO NACIONAL objeto desta
oferta estão subordinadas às normas estabelecidas pelo
Decreto-Lei n.° 1.338, de 23.07.74, com as alterações
previstas no Decreto-Lei n.° 1.494, de 07.12.76.
10. A custódia dos títulos será processada contra pa-
gamento no dia 31.05.78,até as 15:00 horas, utilizar)-
do-se a mesma rotina já em v igor para a liquidação .das
LETRAS DO TESOURO NACIONAL.
11. As LTN de que trata o presente Comunicado serão
custodiadas no Banco Central do Brasil, sob a forma de
registro contábil, de acordo com a Carta-Circular n.° 262,
de 20.03.78.
Rio de Janeiro (RJ), 22 de maio de 1978.
DEPARTAMENTO DA DlVIDA PÚBLICA
a) Chefe de Depaitamento

Revendedor de gasolina
acha que fechar posto às
19h reduzirá o consumo

O presidente do Sindicato dos Revendedores de
Combustíveis, Sr Gil Siulfo, disse ontem "não acre-
ditar que algum sindicato seja contra o fechamen-
to dos postos de gasolina às 19h. Está provado que
a única forma de reduzir o consumo de gasolina é
reduzir o tempo de oferta, que vem crescendo e
neste último trimestre alcançou 4%".

Acha o Sr Gil Siulfo que não deverá haver au-
mento no preço da gasolina nos próximos meses, o
que deverá ocorrer somente em setembro ou outu-
bro. Comenta que "por isso estamos pedindo ao
Ministro das Minas e Energia uma reestruturação
na composição do preço, no sentido de reverter aos
revendedores de gasolina CrS 0,04 por litro da par-cela que cabe ao CNP — Conselho Nacional de Pe-
tróleo".

15% este ano — o que signi-
tica que o lucro dos reven-
dedores cresceu também,
embora não nas mesmas
proporções, mas dentro dos
limites íixados na estrutura
de preço — o Sr Gil Siulfo
afirma que a margem de
lucro dos revendedores esta
aquém do necessário.

— Atualmente, nossa
margem de lucro é de Cr$
0,51 por litro de gasolina'
vendido e queremos apenas
aumentar para Or$ 0,5 5
com a conversão de parte
da parcela do CNP para nós
— explicou ele.

O Sr Siulfo explicou, ain-
da, que dentro da estrutura
de preço estão contidos os
encargos salariais, de forma
que o aumento de 41% dos
empregados não altera a
margem de lucro final.

São Pauto

DESEMPREGO

Para o presidente do Sin-
dicato dos Revendedores não
há sentido na preocupação
do Ministro Ueki quanto a
possibilidade de haver de-
semprego com o fechamen-
to dos postos às 19h, "pois,
além do mais, a medida só
atingirá os postos nos cen-
tros urbanos."

— Nas rodovias — disse
— os postos poderão ficar
abertos- até às 23h, como
manda o decreto de raclo-
namento. Inclusive, os pos-
tos poderão utilizar seus
empregados em dois turnos,
ou seja, das 7 às 12 horas
e das 12 às 19 horas.

LUCRO

Apesar de o aumento da
gasolina já ter chegado a

Depósito restituível
acaba no 2.° semestre

Brasília — O presidente
do Conselho Nacional do
Petróleo, General Oziel Al-
meida Costa, confirmou pa-
ra o segundo semestre deste
ano a extinção do depósito
restituivel de CrS 250 por
tonelada de óleo combustí-
vel. Os estudos para decisão
dessa medida já foram
aprovados pelos Ministros
da Fazenda, Sr Mário Hen-
rique Simonsen, e das Ml-
nas e Energia, Sr Shigeaki
Ueki.

Disse o General Oziel, que
ontem voltou a defender a"política do preço real" pa-

O Eldorado Higienópolis
é o hotel mais novo

de São Paulo.
Mas nem por isso

é o mais caro.
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A piscina, o restaurante, os apartamentos com ar
condicionado, FM e TV a cores, o coffee-shop, os
escritórios para suas reuniões de negócios.

No Eldorado Higienópolis tudo é novinho em
folha: e o melhor é que você não paga mais caro pela
estreia.0

l
Hotel Eldorado Higienópolis
Rua Marquês de Itú, 836- SP
reservas: S. Paulo: (011)256-8833
Rio: (021)263-3598-Telex: 1122490
Consulte seu agente de viagens.

Estique seu domingo.
Sc o seu time ganhou,.com o Caderno de
Esportes você pode continuar curtindo a
vitória. Se ele perdeu, você encontra lá
ótimas explicações.

Caderno de Esportes
do Jornal do Brasil
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Racionamento de energia
no Sul será decidido se não
chover nos próximos dias

O presidente da Eletrosul, Sr Luís Cais de 011-
veira, disse ontem que, se não chover até a semana
que vem, será necessário recorrer ao racionamento
de energia na região Sul. As chuvas que caíram na
região não foram suficientes para afastar o perigo
do racionamento, pois, a rigor, só choveu mesmo
durante um dia e meio.

O Sr Luís Cais, que assumiu recentemente" a
presidência da empresa, em substituição ao Sr Thei-
mo Thompson Flores, que se afastou para se can-
didatar a deputado federal pelo Rio Grande do Sul,
informou que, em conseqüência da campanha para
a racionalização do uso de energia, o consumo em
Santa Catarina caiu 6%, taxa semelhante à do Rio
Grande do Sul.
PKQUENA REDUÇÃO

ra esse derivado de petró-
leo, como forma de conter
o consumo, que a extinção
do depósito restituivel será
feita com a incorporação de
60% do seu valor no preço
do produto. Acrescentou
que, na prática, os consumi-
dores já estão incorporando
nos preços dos produtos fi-
nais 60% do valor do depó-
sito. Para o presidente do
CNP a decisão adotada pelo
Con selho Interministerial
de Preços — CIP — anula
o depósito restituived como
medida de racionalização e
economia de combustíveis.

O Sr Ib Thomsen não vê prejuízo com Michelin

Good Year afirma não
temer a presença dia/
Michelin no Brasil

Essa queda no consumo,
porém, ficou abaixo do que
os técnicps do setor elétrico
c o n s i deravam necessário
para evitar o racionamento.
Quando a campanha pela
racionalização foi lançada,
no inicio do mês, técnicos
da Eletrosul calculavam que
a redução do consumo pre-
cisaria ser de 107o.

O presidente da Eletrosul
confirmou que os atuais
problemas energéticos na
região poderiam 'ter sido
minorados, se não fosse o
atraso na instalação da usl-
na termelétrica a carvão,
com capacidade para gerar
250 megawatts, que o Brasil

São Paulo — "A vinda da
Michelin para o Brasil não
vai atrapalhar as que jã
estão instaladas aqui. Posso
afirmar com segurança que
o mercado é suficiente para
todos, pois o seu crescimen-
to se mantém firme, mesmo
num momento em que o
Governo busca desaquecer
a economia", afirmou on-
tem o presidente interna-
cional da Good Year, Sr Ib
Thomsen, que tinha como
intérprete o presidente da
Associação Nacional da In-
dústria de Pneumáticos,
ANIP, Sr Manoel Garcia í'i-
lho, que é contrário à en-
trada da Michelin no mer-
cado brasileiro.

O-Sr Garcia Filho é vice-
presidente da Good Year do
Brasil e anunciou para breve
o lançamento no mercado
nacional do pneu com fios
de aço — "o mais moderno
do mundo". Este lançamen-
to, ressalvou, não ocorrerá
porque a Michelin produz
pneu deste tipo na Europa,
mas- por uma questão de
marketing. Já estamos tes-
tando esse pneumàtico no
Brasil e vamos lançá-lo pa-
ra carros e caminhões". >

TROPICAL

O presidente da Good
Year do Brasil, Sr James
Glass, anunciou que sua
empresa assinou um con-
trato para administar a
Tropical de Pneus durante
cinco anos. Vamos apenas
administrar, não assumir o

seu controle acionário, o
que não é nossa intenção.
Queremos fazer da Tropical
a maior fábrica de pneus
inteiramente nacional.
Quem a administrava antes
era uma organização finan-
ceira, e, ao que parece, por
falta de experiência de
mercado, não teve êxito.

O Sr Ib Thomsen salien-
tou que "a Tropical é recu-
perável, manterá o seu
atual nome e receberá tec-
nologia do Good Year". Dis-
se que "a Good Year pre-
tende implementar no país
a plantação de seringueiras
— investindo 10 milhões de
dólares ,em 11 anos. Creio
que em 1981 atingiremos a
produção de 1 mil quilos por
.hectare. Hoje produzimos
60% a mais de 1977. Em
1976 produzíamos 300 quilos
por hectare. Na realidade
temos uma empresa no pais
que cuida somente do plan-
tio de seringueiras, que é
a Piaracrhevea".

Segundo o Sr Ib Thom-
sen, "a economia brasileira
e estável, e em 1980, segun-
tio estudos realizados nos
Estados Unidos, estará na
mesma posição do Japão
em 1960. Há 10 anos a Good
Year do Brasil era a 12a.
empresa da organização no
mundo. Hoje é a maior fora
dos Estados Unidos." Disse
ainda que sua empresa se
dispõe a negociar com em-
presários brasileiros a tec-
nologia para produção de
garrafas com resina de poli-
propelenos, que são bio.de-
gradáveis.

Universidade Federal do Rio de Janeiro
SUPERINTENDÊNCIA GERAL

DE PATRIMÔNIO E FINANÇAS
DIVISÃO DE MATERIAL

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS - 29/78

Devidamente autorizado, faço público que se
acha aberta licitação, sob a modalidade de Tomada
de Preços para aquisição de carne bovina e suína,
para o Serviço Industrial de Alimentação da U.F.R.J.

Os interessados poderão obter o Edital e maio-
res esclarecimentos na Divisão de Material, 8? andar,
do Prédio da Reitoria da U.F.R.J., Cidade Universi-
tária — Ilha do Fundão, de 2a. à óa.-feira, de 09,00
às 12,00 e das 13,00 às 17,00 horas.

Data da Realização: 09 de junho de 1978, às
10,00 horas.

Em, 22 de maio de 1978

a.) JACY FIGUEIREDO BRITTO
Diretor da Divisão de Material

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DE VOLTA REDONDA

AVENIDA PAULO DE FRONTIN, N.° 349 - 3.° ANDAR - TEL.: 42-2202
CAIXA POSTAL 294 - VOLTA REDONDA - RIO DE JANEIRO - CEP-27.180
C.G.C. 32.495.715/0001-59 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 63/028956

AVISO
CONCORRÊNCIA N.° 02/78

A Companhia de Habitação de Volta Redonda — COHAE-VR
faz saber que se acha aberta a CONCORRÊNCIA para a execução
das obras de terraplenagem, drenagem pluvial e construção de
308 (trezentas e oito) casas populares, obras estas cem valor esti-
mado em 102.941 UPCs do Conjunto Habitacional MARIANA
TORRES, situado no bairro RETIRO (VILA BRASÍLIA), na cidade
de Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro.

O EDITAL contendo os detalhes da presente licitação encon-
tra-se afixado na portaria da sede social da COHAB-VR, sita à
Av. Paulo de Frontin, n.° 349, 3.° andar, à disposição dos inte-
ressados, no horário comercial de 7,30 às 11,30 e de 13,30 às
17,30, de segunda à sexta-feira, até o dia 23/06/78.

As informações pertinentes à CONCORRÊNCIA serão pres-
tadas no endereço acima, onde, igualmente, poderão ser adqui-
ridos o Caderno de Encargos e demais elementos necessários à
qualificação prévia das empresas interessadas e à apresentação
das propostas, mediante o pagamento de CrS 8.000,00 (oito mif
cruzeiros).

Volta Redonda, 18 de maio de 1978

(a) SÉRGIO FERNANDEZ
Diretcr-Presidcnte

trocou ipor minério de ferro
com a Tcheco-Eslováquia.
Ele explicou que o novo
prazo para a entrada da
primeira unidade em ope-
ração é junho do ano que
vem (o prazo original era
agosto do ano passado). Se-
gundo o Sr Luis Cais, a usi-
na íoi "imuito azarada". O
primeiro problema íoi a
concordata da construtora
encarregada das obras civis.
Seguiram-se, depois, suces-
sivos problemas com os
equipamentos enviados da
Tcheco-Eslováquia (no últi-
mo deles, o navio que trazia
uma das cargas sofreu um
acidente no Mar do Norte
e os equipamentos foram
langados à água).

Qõngü)
COMPANHIA PROGRESSO INDUSTRIAL DO BRASIL

FABRICA BANGU
Sociedade Anônima d» Capital Aberto

CGC-MF 33.000.035/0001

PAGAMENTO DE DIVIDENDOS:

Comunicamos aos Senhorei Acionista» que, a partir de 29 da
maio próximo, estarão à sua disposição os dividendos referentes
ao período de 01 de julho de 1977 a 31 de janeiro de 1978, ¦
razão de Cr$ 0,0933 por ação ordinária ou preferencial.

LOCAL E HORÁRIO:

Banco Boavista S/A — Seção de Valores — Praça Pio X n.°
118 8.o andar, das 10,00 as 16,00 hs.

O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO:

Ações nominativas: Ao acionista, ou seu procurador, munidos
de carteira de identidade e CPF.

Ações ao portador: Mediante apresentação dos respectivos
cupões n.° 3, colados em ordem crescente por quantidade de
«ções, em folha própria, a qual se encontra, desde iá, i dispo-
sição dos Senhores Acionistas no Banco Boavista S/A, ou em
nosso Departamento de Ações. ,

IMPOSTO DE RENDA:

Serão observadas as disposições legais vigentei par* Sociedade
Anônima de Capital Aberto. Oi dividendos não recebido» até
15-08-78, sofrerão o desconto do Imposto de Renda na fonte,
como rendimentos de beneficiários não identificado».

Rio de Janeiro, 22 d* maio d* 1978

(a) GUILHERME DA SILVEIRA ÍIIHO
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOLTA REDONDA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE VOLTA REDONDA - SAAE

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

AVISO
CONCORRÊNCIA N.° 01/78

Encontra-se à disposição dos interessados, no
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Re-
donda-SAAE, à Av. Lucas Evangelista, 643 — Volta
Redonda-RJ, a partir desta data, o Edital n? 01/78

para construção da "FASE A" da Ia. ETAPA, corres-

pondendo a 325 l/s da nova ESTAÇÃO DE TRATA-
MENTO DE ÁGUA, cuja estimativa Orçamentária é
de Cr$ 28.700.000,00 (vinte e oito milhões e sele-
centos mil cruzeiros). O prazo para execução dos ser-
viços é de 270 (duzentos e setenta) dias.

As propostas serão recebidas até às 9,30 (nove
e trinta) horas do dia 14 de junho de 1978.

Volta Redonda, 23 de maio de 1978

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DE VOLTA REDONDA

AVENIDA PAULO DE FRONTIN. N.° 349 - 3." ANDAR - TEL.: 42-2202
CAIXA POSTAL 294 - VOLTA REDONDA - RIO DE JANEIRO - CEP-27.180
C.G.C. 32.495.715/0001-59 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 63/028956

AVISO

CONCORRÊNCIA N.° 01/78
A Companhia de Habitação de Volta Redonda — COHAB-VR

faz saber que se acha aberto a CONCORRÊNCIA para a execução
das obras de terraplenagem, drenagem pluvial e construção de
356 (trezentas e cinqüenta e seis) casas populares, obras estas
com valor estimado em 119.018 UPCs do Conjunto Habitacional
COQUEIROS, situado no bairro RETIRO (VILA BRASÍLIA), na cidade
de Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro.

O EDITAL contendo os detalhes da presente licitação encon-
1ra-se afixado na portaria da sede social da COHAB-VR, sita á
Av. Paulo de Frontin n.° 349, 3.° andar, à disposição dos inte-
iressados, no horário comercial de 7,30 às 11,30 e de 13,30 às
17,30, de segunda à sexta-feira, até o dia 23/06/78.

As informações pertinentes à CONCORRÊNCIA serão presta-
das no endereço acima, onde, igualmente, poderão ser adquiridos
o Caderno de Encargos e demais elementos necessários à qualífi-
cação prévia das empresas interessadas e à apresentação cies pro-
postas, mediante o pagamento de Cr$ 8.000,CO (Oito mil cruzeiiosj.

Volla Redonda, 18 de maio de 1978

(a) SÉRGIO FERNANDEZ
Diretor-Presidente
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Planalto acha positivas negociações com os grevistas
Brasília e São Paulo —

A iniciativa aas empresas
automobilísticas d e nego-
ciar com empregados em
greve, (apesar de o movi-
mento ter sido declarado
ilegal) é vista como positiva
peio Palácio do Planai 1.0,
conforme declarou ontem

assessor de imprensa ua
Presidência, Coronel Rubem
Ludwig. "Tudo aquilo que
ajudar a distensão torna-se
íavorável ao Governo; nós
estamos combatendo a bi-
pertensão", observou.
. Em Santo André, gitevls-
tas da Pirelli fizeram açor-
do com a empresa. Mas, em
São Bernardo, nenhuma
empresa com trabalhadores
em greve chegou a novo
acordo, ontem. Estão para-
dós 9 mil 100 operários, dos
quais 5 mil da Volkswagen,

mil 400 da Chrysler, 1 mil
100 da Mercedes-Benz e 1
mil 600 d a Equipamen-
tos Viliares. A Mercedes oie-
receu 5% de aumento a
seus empregados e estes o
recusaram, dispondo-se a
continuar em greve."De hoje em diante, só
irei às empresas para dlalo-
gar se estas, antes, fizerem
propostas concretas visando
a negociações", declarou o
presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de São Bér-
nardo, Luis Inácio da Silva
XLula), para quem "os em-
.presários estão querendo
.vencer pela exaustão". Ele
.abriu, no Sindicato, "um li-
.vro de ponto** para os em-
.pregados d a Volkswagen
.que, por estarem parados,
.estão sendo impedidos de
.permanecer na empresa.

SEM ACORDOS

O Sindicato dos Metalúr-
gicos de São Bernardo do
Campo e Diadema manteve
reuniões com as diretorias
da Volkswagen e da Mercê-
des-Benz, mas sem qualquer
resul tado. Realizaram-se
•também duas mesas-redon-
-das na Delegacia Regional
do Ministério do Trabalho
de São Bernardo, entre o
Sindicato e representantes
.da Chrysler e da Villares,
igualmente sem acordo.

A Mercedes-Benz ofereceu
.aumento de 5% aos traba-
.lhadores e distribuiu um
.aviso interno, que só chegou
.às mãos dos operários do
.período noturno. Nesse co-
municado diz que a direto-
.ria, "após estudar as reivin-
dicações de seus emprega-'dos e consultar as autorida-
des federais, comunica que,
considerando a manifes-
tação do Governo de que
eventuais aumentos adlcio-
halt não poderiam ser re-
passados aos preços dos
produtos, a empresa, numa
demonstraçãode com-
preensão para com as ne-
cessidades mais imediatas
de seus colaboradores, se
propõe a garantir, a 'par.iti*

;de 19 de junho de 1978, a
todos os horistas com sala-

>Í!Íiós até 10 salários mi-
nimos, um aumento salarial
de no minimo 5%, através
da prevista ampliação de
nova tabela salarial que,
para tal, será especialmente•reformulada. Os custos des-
ses aumentos seriam assu-
midos pela empresa, sem
repasse aos preços de seus
produtos'.

A greve na Mercedes
atingiu ontem o setor de
íerramentaria e manuten-
•ção, num total de 1 mil 100
operários, a partir das lah.

Na Volkswagen, os oipeia-
rios da íenamentaria fo-
ram impedidos de entrar

na empresa ontem. Só eram
autorizados os que iriam
trabalhar. Os grevistas,
segundo informou o Sin-
dieato da classe, chegaram
a 5 mil. De manhã, ceica de
2 mil funcionários se reuni-
iam em assembléia no Sin-
cUcato e discutiram uma
iorma de entrarem na em-
presa, baterem o cartão e
cruzarem os braços. O tur-
no que entrou às 17h fez is-
so, mas, logo depois, os gie-
vistas foram retirados da
empresa.

A greve na Chrysler es-
tendeu-se ontem a outros
setores, atingindo a 1 mil
7UU operários, o dobro do
piimeiio dia. A empresa
nao íez proposta concreta,
adiantando que poderá in-
clusive realizar dispensas. A
mesma situação verificou-se
n a Equipamentos Vilares,
que teve 1 mil 600 operários
paralisados.

PROPOSTAS CONCRETAS
i

De acordo com o presiden-
te do Sindicato dos ivietaiur-
gicos Lula, "os empresários
estão querendo vencer pela
exaustão. Não foi o Sindica-
w> que promoveu as parali-
saçoes. Estas foram espon-
caneas. Assim, para que
possamos nos envolver nas
discussões visando a
uma moralização daqui
para a frente, só com um
aceno concreto dos empre-
sáriios". O Sr Luis Inácio ãa
Siiva acreduta que existe'uma tática, por demais
clara, de desgastá-lo junto
aos trabalhadores", e ele'não se dispõe a aceitá-la.
O diálogo continuará aberto
e inteivirei sempre que
chamado. Mas primeiro o
Sindicato deve contar com
propostas 'Concretas para
participar das negociações".

Em contato com autori-
dades do DOPS paulista, o
Sr Luís Inácio da Silva des-
mentiu "qualquer intenção
de radicalização por pa.te
dos trabalhadores da Volks-
wagen. Estes estão sendo
impedidos de ingressar em
seu local de trabalho, poi*
isso mesmo recorrem ao
Sindicato".

NOTA DO SINDICATO

Mais tarde, o Sindicato
dos Metalúrgicos de São
Bernardo e Diadema dlstri-
buiram a seguinte nota:

— As negociações com
as empresas cujos emprega-
dos paralisaram os traba-
lhos nos últimos dias conti-
nuam em andamento, com
a entidade e a categoria
apreciando as primeiras
propostas já apresentadas
por algumas delas;

— Este Sindicato conti-
nua confiante em uma so-
lução, capaz de satisfazer
as justas reivindicações for-
muladas pelos trabalhado-
res;

— Tem a lamentar, po-
rém, a atitude irredutível
da Volkswagen do Brasil,
que além de se recusar a
entrar cm negociações pro-
cura hostilizar seus empre-
gados, exercendo sobre eles
variada forma de pressão e
coação;

— A diretoria reitera
sua orientação aos traba-
lhadores, pedindo-lhes que
continuem preservando o
clima de perfeita ordem, re-
pelindo quaisquer manobras
de provocação incondizen-
les com o passado da cate-
goiia e com o interesse dos
trabalhadores e do Sindica-
to."

São Paulo

Simonsen se opõe a
abono de emergência
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EUA pedem exemplo a empresários

O Ministro Mário Henri-
que Simonsen afirmou on-
tem, no Rio, que "esitá fora• de cogitação a concessão de
a. b ono", contrariando su-
gestão feita na véspera pelo
presidente da FIESP, Sr
Teobaldo de Nigris, que
acredita que a criação de
um abono de emergência é
a solução para o momento
atual.

A concessão de abono
também foi descartada pelo
Ministro Reis Velloso, que
disse que "a situação de
1978 é fundamentalmente
distinta daquela de 1974,
quando o Governo resolveu
antecipar um abono de 10%
para evitar uma recessão
na economia nacional".

'. 
NADA MUDA

Antes de ser agraciado
com a medalha do mérito

. industrial do Rio de Janeiro
pela Pirjan (Fedoiação das
Indústrias do Rio), o Minis-
tro da Fazenda concedeu a
seguinte entrevista:

JB — Com o acordo na
Ford, foram revogadas a lei
de greve e o CIP?

Simonsen — Nada foi re-
vogado. O CIP não vai re-
passar aumentos. Não me
oponho a concessão de au-
mentos. mas as empresas
não poderão repassá-los.

JB — Mas houve acorlo
na Ford, com aumento de

Washington — Os empre-
sários devem controlar seus
aumentos de preços antes
que se possa esperar que os
t r a b a 1 h adores reduzam
suas exigências salariais,
disse ontem o assessor pre-
sidencial para o combate à
inflação, Robert Strauss,
acatando uma 'tese já de-
fendida pelo presidente da
central sindical norte-ame-
iricana ALF-CIO, George
Meany, a respeito da insl-
tência do Governo em obter
concessões dos trabalhado-
res.

Já o diretor do Conselho
para a Estabilidade de Pre-
ços e Salários, Barry Bos-
worth, garantiu que o pro-
grama antiinflacionário do
Presidente Carter está con-
seguindo alguma colabo-
ração da parte dos empre-
sários, mas nada obteve dos

Dois mil grevistas da Volkswagen se reuniram no Sindicato, já que
a empresa não permitiu que batessem o ponto e entrassem na fábrica

Aumento pára greve na Pirelli
Com o compromisso de

um ieajuste mínimo de 10%
(aoima do percentual do
dissídio), com vigência a
pa-tir de l? de junho, tia-
baihadoies grevistas da Pi-
re.ll chegaram ontem a um
acordo com a diretoria da
empiesa e retornaram a
suas atividades normais,
anunciou o presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos
de Santo André, Francisco
Chagas de Barros, que foi
o Intermediário das negocl-
ações.

Segundo o presidende do
Sindicato, a Pireiíi compio-
meteu-se também a prós-
seguir nos entendimentos
quanto à diferença do que
ofereceu (10%) e o que os
operários pediram U0%>.
Compiometeu-se ainda a
pagar os dias parados e não
despedir nenhum trabalha-
d->r por motivo da greve. O
Sr Cnagas de Barros escla-
receu que. a situação tende
a normalizar-se nas demais
empresas metalúrgicas de
sua á.ea, onde houve para-
llsações.

VOLTA AO TRABALHO

O dirigente metalúrgico
anunciou que, a exemplo
dos da Pireili, operários da
Axan, Elevadores Otls e ou-
iras empresas estão re-
tomando suas atividades,
depois que cs patrões se
compromete.am a dai res-
posta a suas reivindicações,
centradas no pedido de rea-
juste salarial de 20%, entre
us dias 26 e 31 deste mês. O
aumento negociado devera
aplicar-se sobre o fator
oficial de reajuste, a ser co-
nhecido em junho, para a.-
gumas categoiias.

O Sr Franc.sco Chagas de
Barros renovou apelo aos
trabalhadores no sentido de
nao se deixarem envolver
tra provocações cte rspre-
sentantes aas emp»eaas ou
pessoas alheias à atividade
sindical, "man-jenuo-se uxi.-
aos, ordeiros e pacuicos co-
mo estiveram até agora;'.
Advertiu que, "nessas noras,
nao íalta quem queira de-
turpar o movimento, insu-
gando os trabalnaaorts a
pratica de atos incompati-
veis com o caráter de suas
i*eiv.naicações e a lfcgiüimi-
dade da atividade waoa-
mista."

Em relação à Elevadores
Otis, não se chegou a açor-
do imediato na reunião na-
viaa ontem entre represen--tante aa empresa e o diri-
gente sindicai. "A pretensão
aos operários esta acima aa
reaiiaade", afirmou o dire-
tor de Relações Humanas
da empresa, Fernando Gul-
maráes, acrescentando po-
rem que a ütis espera "ene-
gar a um acordo nos prox.-
mos dias. "A proposta esta
Uentro da realidade — re-
u*ucou o Sr' Francisco de
carros — já que o pedido
anterior era de 3<i,i% oe i*i
posição salarial e agora foi
reduzido para 20%."

O presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos de Santo
André informou que hoje,
as 9h30m, fará uma assem-
biéia com os trabalhadores
aa Otis, quando será apre-
sentado pedido de retomo
às atividades, já que a em-
presa prometeu nao descún-
tar os dias paraaos e dar,
no d.a 31, r.esposta concieta
às reivindicações.

V
"A legislação sindical,

principalmente no que diz
respeito ao sindicalismo pa-
tronai, é retrógrada, do
tempo de Getúlio Vargas, e
aeve ser reiormulada agora,
isos, da área ae pneumati-
cos, nao teremos problemas
para couceaer o reajuste,
pois nosso dissídio não foi
ainaa julgado, o que ocorre-
ra até o dia 31 de junho.
Vemos tempo para dialo-
gar", afirmou o presidente
da Associação Nacional da
Indústria de Pneumáticos,
Manoel Garcia Filho.

Confirmou que a Firesto-
ne e a Pirelli, que estiveram
paralisadas, voltaram on-
tem ao trabalho, "sem
maiores preocupações". "Es-
tamos discutindo com os
trabalhadores — prosseguiu
— E, a meu ver, a maior
dificuldade que encontra-
mos diz respeito ao meca-
nismo do CIP" (Conselho
Interministerial de Preços).

O presidente da Good
Year International, Ib
Thomsen —que se encon-
tra em São Paulo —. afir-
mou que "problemas com
paralisações de fábricas
"não o preocupam; o que
o preocupa "é o mercado,
e o Brasil tem um grande
potencial". O Sr Ib Thom-,
sem, empresário internacio-
nal, tendo exercido por lon-
go tempo a presidência da
Good Year inglesa e agora
à frente de toda a organi-
zação, com sede em Akron,
EUA, considera "esses movi-
mentos reivindicatórios co-
mo normais".

A situação no ABC
^

15%. Isto não revoga na
prática a lei de greve?

Simonsen — Não houve
acordo, a empresa apenas
ficou de estudar as reivindi-
cações apiesentadas.

O M.n.stro da Fazenda
disse ainda que o CIP giosa-
lia repasses de aumentos
de saiarios. Afirmou que a*s
paralisações são problemas
do Ministério do Trabalho
e das empresas atingidas e
que ele "se recusa a oomen-
tar movimentos ilegais". O
Ministro disse ainda que se
as paralisações ilegais se
generalizassem, elas pre-
judicariam a economia.

Em Brasília, o Ministro
Reis Velloso disse o.ue o
abono salarial foi concedido
em 1974 quando os reajus-
tes variavam entre 13 e
14% e a inflação se cami-
nhava para um indice
anual de 40%, registrando-
se uma espantosa perda de
poder aquisitivo. "Hoje",
concluiu, "este problema
não está se repetindo".

O assessor d? imprensa
da Presidência, Coronel
Ludwig, depois de conside-
rar positiva a iniciativa de
negociação entre empre.sas
e seus tsataalhadcres grevis-
taá observou que a i>íéia de
i-ever a legislação de greve
e viável, apesar de desço-
nhecer qualquer csiudo nes-
te sentido.

Era a seguinte, até a noite de on-
tem, a situação nas outras fábricas
do ABC onde se registraram paralisa-
ções (ou ameaças) do trabalhador:

Em Santo André:

Rhodia — 5 mil funcionários —
Algum setores estão aliciando a cha-
mada "operação soluço" (paralisação
por alguns minutos). Os operários
aguardam resposta a suas reinvindica-
ções, até :i'xta-feira, e caso não che-
gue a aco.vo prometem paralisar in-
clusive o setor de caldeira, considera-
do o ponto vital da empresa 'o rea-
quecimento das caldeiras leva, no mi-
n:mo, um mês).

Chrysler — Seus 1 mil 800 funcio-
náries nos setores de usinagem e mon-
íagem, em Santo André, en outra-
vam-se, até às 18h de ontem, com
suas atividades paralisadas, aguar-
dando solução da diretoria da em-
presa, localizada em São Bernardo.

General Eletric — 4 mil 200 fun-
cionários, dos quais 1 mil 46 de vá-
rios setores, principalmente de gela-
deiras, paralisaram suas atividades às
15h de ontem, horário em que a em-
presa comprometera-se a dar respos-
ta a suas reinvindicações. A diretoria
pediu novo prazo até o dia 31, o que
não foi aceito pelos operários.

Philips — Um total de 2 mil fun-
cionários aguarda, trabalhando, res-
posta da empresa até sexta-feira.

Cofap — 8 mil funcionários, dos
quais 70 do setor de usinagem de
anéis, paralisaram suas atividades on-
tem, durante três horas. A empresa
informou que dará aumento idêntico
ao das outras grandes empresas.

Firestone — 3 mil 70 funcionários
continuam trabalhando, com a pro-
messa da empresa de uma resposta
até o dia 31.

Isam — 2 mil 500 funcionários
aguardam retorno da direteria da em-
presa, que se encontra fora do pais.
para discussão das reivindicações.

Constanta Eletrotécnica (Grupo
Philips) — 1 mil 400 funcionários
aguardam resposta até sexta-feira.

Ibrape (Grupo Philips) — 800 fun-
cionários aguardam resposta até sex-
ta-feira.

Feisa — Seus 150 funcionários re-
tornaram ontem ao trabalho, com a
promessa de resposta a suas reivin-
dicações nos próximos dias.

Krause — Seus 277 funcionários
aguardam, trabalhando, resposta da
empresa até o próximo dia 1'. Os ope-
ráries dessa empresa voltaram a suas
atividades normais depois de pressio-
nados pelos diretores que ameaçaram
chamar a polícia.

Mollis (de Mauá) — 570 funciona-
rios voltaram as atividades normais,
com a promessa da empresa de dar
uma resposta a suas reivindicações até
segunda-feira.

Cima — 710 funcionários aguardam
t; abaihando resposta da empresa até
sexta-feira.

Em São Caetano do Sul:

Mannesmann — De um total de
•jOO funcionários, 350 continuam com
.. as atividades paralisadas à espera
,..e uma posição da empresa. Espera-
^e a chegada, amanhã, do presiden-
te ^.ü Sindicato dos Metalúrgicos de
Mcnievade (Minas Ge.ais), que en-
traia em contato com a empresa ten-
tando a solução paia o impasse.

General Moi.jis — 5 mil emprega-
dos aguardam resposta a suas reivin-
dLaçòes.

Vo kswagen -- 39 mil operários,
dos quais 5 mil pararam ontem.

Equipamentos Vilares — Do total
de 3 mil 500 operários, 1 mil 600 es-
tão em greve.

Chrysler — 2 mil 200 operários. A
üieve at.ngiu 1 mil 400.

.\lc.cedes-Benz — 18 mil empre-
gados dos quais 1 mil 100 se manti-
veram parados ontem.

Ford do Brasil — (9 mil 500 em-
pregadosl, Saab-Scania i20 mili, Mo-
íoi es Perkins il mil 100), Sulzer Wei-
se 1301 continuam em trabalho nor-
mal desde segunda-feira última.

trabalhadores. "Ao invés de
diminuírem, o s aumentos
de salários estão se acele-
rando", afirmou.

Mas o Secretário do Traba-
lho, Ray Marshall, ao presi-
dir na segunda-feira a assi-
natura de um acordo entre
construtores e sindicatos de
empregados na indústria de
construção civil, que elimi-
nou algumas exigências tra-
balhistas que aumentavam
os custos de produção de 9
a 14%, destacou que ele era"um exemplo significativo
do que pode ser alcançado
através da cooperação en-
tre patrões e empregados".

Segundo Marshall, o açor-
do", que é parte dos esforces
do Governo para atacar ai-

guns problemas enraizados
que provocam aumentos in-'
flacionários de preços, deve-
ria ser um padrão a ser se-
guido pelas demais indús-
trias. Um acordo semelhan-
te foi alcançado recente-]
mente com os sindicatos de
t r a b a 1 hadores na cons-
trução de uma usina nu-'
clear.

Para os sindicatos, o
acordo procura dar mais es*-*
tabilidade e empregos aos
t r abalhadores sindicaliza-
dos e, para as indústrias,
ele é visto como uma opor-
tunidade para a redução do
tempo de construção e, por-
tanto, dos custos globais.

Leia editorial "Salários e Inflação"

COMPANHIA FERRO BRASILEIRO
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DA COMPANHIA FERRO BRASILEIRO, REALIZADA NO
DIA 28 DE ABRIL DE 1978

Aos 28 dias do mès de abril de 1978, na Sede Social da Companhia Ferro Brasileiro, em Caeté,
Minas Gerais, reuniram-se os Membros de seu Conselho de Administração, Senhores Carlos Charnaux,
Jairo Cupertino, Jean Ricommard, Lucien Marc Moser e Paulo Setúbal Neto, reeleitos que foram

pela Assembléia Geral Ordinária realizada em 28 do corrente, para consoante o Artigo 149 da
lei 6.404 de 15/12/76 serem investidos em seus cargos e assinarem o respectivo Termo de Posst
neste Livro de Atas do Conselho de Administração, bem como para de acordo com o que dispõe
o Artigo 9 do Estatuto, elegerem respectivamente o Presidente do Conselho de Administração e

os Diretores da Empresa pelo período de 1 ano. Debatido o assunto, resolveram por unanimidade:
a) reeleger para Presidente do Conselho de Administração o engenheiro Carlos Charnaux, brasileiro,
casado, engenheiro, Carteira de Identidade CREA n° 216-D 6». Região SP., CPF 002 523 107-30, re-
sidente à Rua Fernando Magalhães n° 45, Rio de Janeiro, RJ.; b) reeleger para Diretor Geral o en-

ger.heiro Milton Luís Ubach Monteiro, brasileiro, casado, engenheiro. Carteira de Identidade n°
6721545 da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, CPF 026 706407-10, residente a Rua
l!rof. Mikan n° 80, Rio de Janeiro, RJ.; c) reeleger para Diretores Gerentes o engenheiro José Alfredo
Charnaux Sertã, brasileiro, casado, engenheiro, Carteira de Identidade CREA n1? 7281-D — 5a. Região,
CPF 020 018 377-04, residente à Rua São Clemente n? 397 apt. 601, Rio de Janeiro, RJ. e o enge-
nheiro, José Carlos Vargens Tambasco, brasileiro, casado, engenheiro, Carteira de Iden-
lidade CREA n° 11.437-D 5a. Região, CPF n? 015 337 117-04, residente em Caeté, Minas Gerais.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, e para constar, foi lavrada para os devidos
tins legais a presente Ata, lida e aprovada, vai assinada pelos Membros do Conselho, presentes.

aa) Carlos Charnaux
Jairo Cupertino
Paulo Setúbal Neto
Jean Ricommard \
Lucien Marc Moser

A presente cópia é fiel ao original transcrito à fl. 28v do Livro da Atas d* Reuniões do Conselho
de Administração.

aa) CARLOS CHARNAUX

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais — CERTIDÃO — Certifico que o original da presente cópia,
reproduzida fielmente, está arquivado nesta Junta sob o n.° 444.346, em 15-05-78. Belo Horizonte,
17/05/1978.

a) Célio Cota Pacheco
Secretário-Geral
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COMPANHIA FERRO BRASILEIRO
CGC 18.977.124/0001-97

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA
COMPANHIA FERRO BRASILEIRO, REALIZADA
AOS 28 DIAS DO MES DE ABRIL DE 1978

Aos vínte e oito (23) dias do mês de abril de
1978, ãs ]'4 horas, na bede Social em José Uran-
dao, Cõete, Minas Gerais, reuniram-se em Assem-
bléia Geral Ordinária os 'Srs Acionistas, havendo"quorum" legal, para instalação em Ia. convocação
da citada Assembléia, conforme se verificou pelo
livro de "Presença de Acionistas". Abertos os tra-
balhos, aclamado pelos presentes, assumiu a Presi-
dência o Sr. Dr. Carlos Charnaux. Como secre-
tário foi indicado o Sr. Dr. Lincoln de Carvalho
Pires. Declarou então o Sr. Presidenie que, havendo
número legal, conforme consta do livro de "Preseti*

ça de Acionistas", declarava instalada a Assembléia
Geral Ordinária, regularmente convocada por edital
publicado no "Minas Gerais", "Estado de Minas","Estado de São Paulo" e no "Jornal do Brasil",
dos dias l'd, 19 e 20 do corrente. Em seguida o Sr.
Presidente solicitou que se procedesse à leitura do
referido Edital de Convocação, que tem o seguinte
teor: "Companhia Ferro Brasileiro — Companhia
Aberta - Certificado GEMEC/RCA - 200 - 76/096

CGC l«.977.124/CK'l-97 - Assembléia Geral
Ordinária (Convocação). Ficam convocados os Senho-
res Acionistas para se reunirem em Assembléia Ge-
rSI Ordinária no dia 28 de abril de 1978, às 14
(quatorze) horas, na Sede Social, em José Brandão

Caele — Minas Gerais, a fim de deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Relatório da
Administração e Demonstrações Financeiras, relati-
vos ao exercício de 1977; 2) Eleger os Membros
do Conselho de Administração e fixação da remu-
neração global dos Administradores; 3) Outros as-
sumos de interesse social. De acordo com o art.
19 do Estatuto Social somente poderão tomar parte
na Assembléia Geral: I) Os Acionistas cujas ações
nominativas estejam inscritas, em seus nomes, no
Livro competente, até 3 (três) dias antes da data
marcada para sua realização; 2) Os Acionistas cujas
ações ao portador tenham sido depositadas até 03
(três) dias antes daquela data, em um dos locais
abaixo relacionados, desde que o depósito seja
comprovado por documento hábil, as quais não
dispõem do direito de voto na forma do Art. 295

Parágrafo 3? da Lei n? 6.404, de IS de de-
zembro de 1976 - Sede da Companhia em José
Brandão — Caeté - Minas Gerais — Escritório do
Rio de Janeiro — Av. Nilo Peçanha, 26 - 6? andar

Sucursal de São Paulo — Rua Libero Badaró, 293
!õ9 andar, Conjunto 15-D - Agência de Belo

Horizonte — Rua Goitacazes, '.5 - 59 andar. Caeté,
13 de abril de 1978 — Conselho de Administra,
ção". Dando início à Ordem do Dia, o Sr. Presi-
cente comunicou que o Relatório da Administração,
Balanço Geral, Demonstrativo de Resultados e Pa-
recer dos Auditores, relativos ao exercício de 1977,
foram publicados no "Minas Gerais", "Estado de
Minas", "Estado de São Paulo" e "Jornal do Brasil",
do dia 15 de abril corrente, e que tais documen*
tes estiveram à disposição dos Srs. Acionistas, den-
tro do prazo legal, conforme Aviso publicado no"Minas Gerais", dos dias 23, 23 e 29 de março
de 1978, no "Jornal do Brasil", dos dias 23, 24 e
25 de março de Í978 e no "Estado de Minas" e"Estado de São Paulo" dos dias 23, 24 e 26 d»
março do 1978, tendo sido cumpridas assim ai
disposições do artigo 133, da Lei n9 Ó.404, de"i5/i2.'76. Comunicou ainda que estavam presentes
á Assembléia, para atender a pedidos de esclareci-
mcnios dos Srs. Acionistas, Administradores da
Companhia e o Auditor Independente. Como não
foi requerida por qualquer acionista a leitura dos
documentos anteriormente referidos, nem foi pedido
nenhum esclarecimento, o Sr. Presidente colocou
em discussão os documentos mencionados. Como
ninguém s*? manifestasse, fcrüm os mesmos postes
em votação, e aprovados por unanimidade, sem
que tivessem voMdo cs logalmenfe Impedidos. Ha-
vendo um lucro disponível de Cr$ 72.730.3i75,32 (se-
t?nta e deis milhões, setecentos e trinta mil, tre
zentos c setenta e cinco cruzeiros e trinta e dois
centavos', cibe à Assembléia referendar a proposta
ao Conselho de Administração de destinar a im-
portancia de CrS 13.226.177,20 (dezoito milhões,
duzentos e vinte e seis mil, conto e setenta e sete
cruzeiros e vinte centavos] para pagamento de div'-
elendes. correspondendo a 25% do lucro mendo-
nado, que deverá ser pago. sobre o valor nominai
das ações, à razão c-e I2.i2% para as anirgas *¦*
},0!°o para as novos, essas resultantes do ú!t me
aumento do cap te soc-al, aprovado peta Assem-
b'éiíi Geral Extraorcüniria de 29 de dezembro d1?
1977, e que, segundo deliberação da mesníâ As-
sembléia, teriam o ,-Mgamenio do div'dendo rel-v
tivo ao exercício óft '977 "pro-rata-tempore" de' '2 

(um doze avós) do que coubesse às drmaís
ações. O saldo resiante, no valor d-!
C^S 54.5rJ."ÇS,12 [cinqüenta c- quatro mühfie», qui-
nhentos e qufitro m'., eenfe t noventa • ©Iro eu-

zeiros e doze centavos), deverá ser destinado a
formação de Reserva para Investimento, para aten-
aer ua desenvolvimento da Ia. etapa do Plano de
Expansão, conforme consta do Relatório da Admi-
ntsioÇòo sobre as atividades da empresa no exer-
çício de 1977, já aprovado, plano esse submetido
a apreciação na Reunião do Conselho de Adminis-
tração de 18/IH/77, e nela aprovado. Post» em
discussão e votação, a proposta foi aprovada por
unanimidade, deixando de votar os legalmente im-
pedidos. Seguindo a Ordem do Dia, o Sr. Presi-
dente declarou que cabia à Assembléia a eleição
aos Membros do Conselho de Administração da
Emprese, na forma do artigo 9 — parágrafo 19
do Estatuto, bem como fixar o montante da remu-
neração global dos Administradores, conforme o
disposto no art. Í5 do mesmo Estatuto. Pedindo a
palavra, propôs o Acionista Sr. Dr. Márcio Alves
de Pauta, tossem reeleitos para o Conselho de
Administração os Srs. Drs. Carlos Charnaux, brasi-
leiro, casado, engenheiro, Carteira de Identidade
CREA-2il6/6a. Região - RJ, CPF - 002523107-30,
residente a rua Fernando Magalhães, 45, Rio de Ja-
neiro — RJ; Jairo Cupertino, brasileiro, casado, tn-
genheiro, Carteira de Identidade n9 RG - 728.776

Secretaria de Segurança Pública de São Paulo,
CPF - 006819388+20, residente à rus Itambem,
2J9, aparto 1.201, São Paulo-SP; Jean Paul René
Ricommard, francês, casado, engenheiro, Carteir* -de
Identidade n? RG - 1.763.944 - RE 1.I78.1S4 -
SP.E - GB - Rio de Janeiro, CPF - 004975467-68,
residente à Av. Vieira Souto, 144, Rio de Janeiro

RJ; Lucien Marc Moser, suíço, casado, banqueiro,
Carteira de Identidade Mod. 19 n° 4.164.793 -
São Paulo-SP, CPF - 004090738-49, residente »
rua Libero Badaró, 293, 299 andar, São Paulo-SP
e Paulo Setúbal Neto, brasileiro, casado, engenheiro,
Carteira de Identidade n° 4.112.751, Secretaria de
Segurança Pública de São Paulo, CPF - 638097888-
71, residente a rua Saint Hilaire, |i40, aparto V4,
São Paulo-SP. Propôs mais, fosse fixada para os
Administradores a remuneração anual global de
CrS 4.536.000.CO (quatro milhões, quinhentos • ttln-
ta e se,s mil cruzeiros), sendo que os Administra-
dores com vínculo empregai!cio com a Companhia
receberão por folha a diferença porventura existente
entre a remuneração do vínculo e a proveniente da
verba aqui votada. Ainda com a palavra, propôs
o mesmo Acionista que, tendo em vtsla o disposto
no artigo 24 do Estatuto, fosse nomeado Presi-
dente Honorário da Companhia, pelo período de
mais um ano, o Sr. Dr. Luiz Adelmo Lodt, pelos
relevantes serviços prestados na Direção da Socie-
dade, durante longos anos, estando os seus hono-
rários incluídos na verba global acima mencionada.
Essas propostas, depois de postas em discussão, fo-
ram colocadas em votação e unanimemente apro-
vadas, sem que votassem os legalmente Impedidos.
Pelo Sr. Presidente foi dito que, não tendo havido
manifestação para instalação do Conselho Fiscal
para este exercício social, de acordo com o que
dispõem o parágrafo 29 do artigo 161, da Lei
6.4Q4/7Ó e artigo ló do Estatuto, deixava de sub-
meter à Assembléia a eleição dos membros desse
Conselho. Nada mais havendo a tratar, foi franquea-
da a palavra e, como ninguém se manifestasse, foi
a sessão suspensa para a lavratura da presente ata
que, lida e aprovada por unanimidade pelos Acio-
nistas com direito a voto, vai assinada por todos
os presentes.
a) Lincoln de Carvalho Pire» — Secretário; Cariai
Charnaux; Jairo Cupertino; Paulo Setúbal Nt-
to; Sérgio Ricardo Silva Schreiner, por si e p. p. dt>
Fundo Itaú 157, Fundo Itaú de Investimento, Cia.
Bancredit de Administração de Bens, Itaú Segura-
dora S/A e Investimentos Itaú; Dio Jaime Machado
de Almeida, por s! e p. p- de Fundo de Incentivos
Fiscais Lar Brasileiro - DL-157, The Brazil Found
S.A. DL-1.401 c Fundo de Investimento Lar Brasi-
leiro; Márcio Alves de Paula, por si e p. p. de
Brasilit Sociedade Anônima e Amindus Holding S/A;
José Carlos Vargens Tambasco; Fábio Soarei Campos
Filho, p. p. de Bozano, Simonsen S.A.; luir Cond»;
José Bendoraytes - auditor independente; Mauro
Marcos Rocha; José Alfredo Charnaux Sertã; luciaa
Marc Moser; Jean Paul René Ricommard; Milton Luís
Ubach Monteiro; José Anacleto Ferreira; lincoln de
Carvalho Pires.
Confere com o original lavrado às fs. '26 v. a '29
v. de Livro n° 2, de Atas das Assemblé as Gcri.s.

Ia) Lincoln de Carvalho Pires - Secretario

Jurve Comercia de Eitadc de Miiís Gerai; —
CE°.TIDÃC Certidec que c oriqinal da oresente
cooio reproduzida f*?!niente esta arnuivado nesta
Juntí set c n.c iii.51C cir 16-CSI976. Beto Ho
r i me, !7 05/7 976. ia! Celic Cosü Pach?cc - ío
crettinc Gera:.
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Informe Econômico
r

: Tripartite é a saída
O empresário José Mindlin acredita quesó através de reuniões tripartites, democrá-'¦ 

ticos, será possível reinstitucionalizar as re-lações entre empregadores e empregados. E,nessas reuniões, os operários têm de se con-
tentar com menos do que pedem; as empre-
sas vêem o que podem dar (e é possível que' vejam mais do que viam antes); e, muito

. importante, o Governo deve autorizar o re-
passe das aumentos para os preços, pelo me-

. nos em parte.
Diz Mindlin: "Não admitir o repasse dos

. aumentos para os preços também é uma
forma de intervenção. E, depois de tantos
anos dirigindo o processo, o Governo não
pode, agora, lavar as mãos."

O controle salarial não é a única formade controlar a inflação, pensa Mindlin. Há
uma outra forma também fundamental: é
o Governo controlar a si próprio, seus gos-
tos, seus custos.

Não quis
O Ministro Arnaldo Prieto recusou um

convite de empresários para ir a São Paulo
participar de negociações sobre as greves.

Quebras
Segundo estimativa do IBGE, divulga-

da ontem e relativa ao mês de março, são
os seguintes os produtos com quebra pre-
vista para este ano:

algodão — 20%
milho — 26%
arroz — 15%
aveia — 40%
soja — 20%
cebola — 8%

Além de centeio, cevada, sorgo, banana,
juta e rami.

Crescimento significativo só na produ-
ção de café (mais 27%), mamona (mais
21%), alho (mais 33%) e pimenta-ão-reino
(mais 13%).

. Vão desistir

O Unibanco ainda está negociando
como desfazer sua ligação com o Português
do Atlântico, mas, em princípio, prevalecerá
a idéia anunciada anteontem por seu dire-
tor Marcílio Marques Moreira: o Unibanco
desiste de sua participação acionária no
Português do Atlântico (estatizado depois
da Revolução do 25 de Abril, em Portugal)
e o Português do Atlântico desiste de sua
participação no Unibanco.

Bom ou mau?

Quando mais se fala em combater a in-
fiação, o Governo aumenta a aposta mínima
da Loteria Esportiva em 100%.

Ou será uma forma de arrecadar im-
postos e retirar dinheiro de circulação —
exatamente para combater a inflação?

Saiu o dinheiro

Esclarecimento de Marcos Vianna, pre-
sidente do BNDE, sobre a informação de que
está ocorrendo atraso na abertura dos pro-
gramas para as pequenas e médias empre-
sas:

"No dia 14 de abril foram contratadas
(pelo BNDE) linhas de crédito para peque-
nas e médias empresas com 24 bancos de
investimento privados e 23 bancos de de-
senvolvimento, totalizando Cr$ 13,6 bilhões
— é isto mesmo, o equivalente a 700 milhões
de dólares, ou seja, quase o mesmo que o
BID desembolsa para toda a América Lati-
na e muito mais do que o total de desem-
bolsos do Banco Mundial para o Brasil."

Novo presidente
Com o engajamento de Aírton Girão na

campanha do Deputado Faria Lima para
Governador de São Paulo, assume a presi-
dência da Abrasca Vitorio Cabral, diretor do
Grupo Villares, no 'Rio.

Atraso

A direção de uma das maiores empre-
sas ãa área mineira da Suáene esteve com
o Governador Aureliano Chaves para anun-
ciar que ia fechar.

Motivo: a Sudene está atrasando a libe-
ração de suas cotas desde setembro de 1977.

É que a política da Sudene tem sido dar
prioridade às pequenas empresas, por falta
de dinheiro. Com isso, os grandes projetos
ficam atrasados.

Japão e China

A Nippon Steel do Japão fechou ontem
em Pequim um contrato para construir, nos
subúrbios de Shangai, uma planta que pro-
duzirá, anualmente, 6 milhões de toneladas
de aço.

O contrato faz parte do recente acordo
assinado entre a China e o Japão para pro-
mover um comércio, nos dois sentidos, da
ordem de nada menos que 20 bilhões de dó-
lares ao longo de oito anos, a partir de 1978.

Cotrijuí compra 80 mil t de soja nos EUA
Argentina mantém exigência
de pré-acordo para reunião
de chanceleres em Brasília

Aluizio Machado
Correspondem»

Buenos Aires — A Argentina continua manten-
do seu ponto-de-vista de que a reunião tripartite em
nível ministerial sobre a compatibilização das cotas
de Itaipu e Corpus deve ser precedida de um pré-acordo que abranja "todos os pontos de interesse".

Fontes do Palácio San Martin reiteraram a
disposição do Governo argentino de comparecer à
conferência convocada pelo Brasil para solucionar
os problemas requeridos pelo aproveitamento hidre-
létrico do Alto Paraná, mas insistiram em que sem
um pré-acordo o encontro dos chanceleres não terá
sentido.

Chega ao
Rio diretor
da G. Foods

FORMALIDADES

Um acordo prévio, em sua
opinião, não significa neces-
sariamente chegar a nume-
ros definitivo*, mas a coin-
cldêncla em nivel tal que
os ministros, praticamente,
terão apenas que formall-
zar as decisões tomadas an-
terlormente.

Os comentários feitos no
Palácio San Martin coinci-
dem com declarações do
Embaixador Argentino em
Assunção, General Norberto
Ségio Novoa, de que a po-
sição de seu governo fora"respeitada", isto é, suas
exigências para a convo-
cação da conferência minis-
terial haviam sido atendi-
das.

'Em Brasília", disse No-
voa, os chanceleres não ne-
goclarão nada. Apenas será
assinado o acordo. Antes,
serão feitos os ajustes ne-
cessários, de modo que em
Brasília não haja dis-
cussões.

Novoa também se referiu
ãs cotas, dizendo que elas
serão negociadas agora,
mas, ressaltou, "não serão
nem 103 nem 110 metros".

No Palácio San Martin
recorda-se que no "Aide Me-
moire" enviado à chancela-
ria brasileira, a Argentina
expôs sua intenção em re-
lação a todos os "pontos de
interesse", desde a nave-' gação no Rio Paraná, até
as cotas para Itaipu e Cor-
pus.

Industrial afirma que
há leite de sobra e não
precisa ser importado

Belo Horizonte — O diretor da Embaré — In-
dústria Alimentícia S/A, Sr Osvaldo Reis, rejeitou
ontem a idéia de se importar leite desnatado e se
manifestou favorável à exportação dos excedentes
de manteiga, cuja produção foi alta devido à re-
dução da gordura no leite.

Para o Sr Osvaldo Reis, será melhor a expor-
tação pura e simples da manteiga, cuja industria-
lização provoca a majoração nos preços para o con-
sumidor, além de ser um produto de venda estag-
nada, por causa do preço mais baixo da margarina,
atualmente mais vendida.
O ALERTA

No aino passado, em outu-
bro, o Ministério dia Agricul-
tuna alertou os técnicos do
Ministério da Fazenda para
o problema do excesso de
manteiga, que poderia apa-
recer no mercado Interno
caso o teor obrigatório de
gordura no leite não fosse
aumentado O 2,5% para
3%.

O presidente Ido Sindicato
de Laticínios de Minas Ge-
rais, Sr Abelar Antunes Re-
senide, considera lógica e
junta "a troca de um produ-
to em excesso no mercado
— a manteiga — por um

em escassez — o leite des-
matado". Disse que só não
podia garantir que os ex-
portadores de leite aceita-
riam a nossa manteiga.

Ele denunciou a presença
das multinacionais rio setor,
ao ddzer que elas, "através
de um bom trabalho de
propaganda", dominam o
mercado com suas margari-
nas, "paralisando a venda
de manteiga". Afirmou ser
difícil que o preço da man-
teliga venha a ser reduzido
paira aumentar o consumo
interno, pois se trata de"produto de preço baixo que
não sofre aumento há dois
anos".

Chegou ontem ao Rio o
diretor de compras da Ge-
neral Foods — a maior tor-
refadora de Café dos Esta-
dos Unidos — Sr Paul Kea-
ting. Ele vai se encontrar
com seu adjunto imediato,
Sr Thomas Conroy, que es-
tá no Brasil há 10 dias em
contacto com exportadores
brasileiros e com cafeiculto-
res das regiões afetadas pe*
Ia seca.

No Rio o Sr Keating de-
verá conversar também
com o Sr George Mc Evoy,
diretor da empresa comer-
ciai norte-americana 1.
Aron, que normalmente
realiza importações para a
General Foods. A presença
simultânea dos três executi-
vos no Brasil pode signifi-
car grandes negócios de ca-
fé, sobretudo quando se sa-
be que o diretor de Comer-
cialização do Instituto Bra-
Bueiro do Café, Sr Delauro
Baumgratz, acaba de re-
gressar dos Estados Unidos,
onde esteve contactando
importadores e torrefado-
res.

A última vez que o Sr Kea-
ting esteve no Rio, em no-
vembro do ano passado, o
IBC registrou uma venda
de mais de 500 mil sacas
para a General Foods, fato
raro num mercado de pe-
quenos volumes. Foi tam-
bem naquela época que o
instituto iniciou a prática
de descontos na exportação
de café. "

Ontem os preços interna-
cionais do café tiveram for-
te alta em Londres e Nova
Iorque. A razão imediata
foram as noticias de geada
no Paraná. Embora reduzi-
da a pequenas ocorrências
em Ponta Grossa e na re-
gião de Curitiba, a geada
alarmou os importadores —
que estão com estoques ex-
traordinariamente baixos
— e ajudou as cotações a
subirem entre 27 e 8 libras
esterlinas por tonelada em
Londres (café africano) e
entre 5,8 e 0,6 centavos de
dólar por libra peso em No-
va Iorque (café centro
americano). O contrato de
maio fechou ontem em No-
va Iorque a 1,79 dólar por
libra peso, contra 1,73 dólar
no dia anterior.

Segundo o boletim de in-
formações sobre café nor-
te-americano "Patton Re-
port", os estoques de café
verde nos Estados Unidos
estavam em apenas 1 mi-
lhão 892 mil sacas no final
de março, para um volume
de torrefação em torno de
300 mil sacas por semana.
Isso significa estoque para
seis semanas, o que deixa
uma pequena margem de
segurança para o caso de
uma interrupção na oferta.

Déficit de conta corrente
dos EUA em 1977 foi de 15
e não 20 bilhões de dólares

Washington — As revisões dos dados do ba-
lanço de pagamentos dos Estados Unidos diminuí-
ram o déficit de conta corrente do país em 1977 de
20 para 15 bilhões de dólares, informou ontem o
Departamento de Comércio. As revisões incluíram
os ganhos reinvestidos de subsidiárias estrangeiras
de investidores norte-americanos.

O ex-presidente da Junta de Reserva Federal
dos Estados Unidos, Arthur Burns, sugeriu ontem
formalmente, num memorando ao Senado, que o
Presidente Carter renuncie a 10% de sua renda
anual de 200 mil dólares para dar o exemplo na luta
contra a inflação. Ele também quer que os altos
funcionários do Governo e os parlamentares sigam
este exemplo e espera que os aumentos do funcio-
nalismo sejam reduzidos à metade.

tos representavam um me-
lhor estimulo à economia
do que reduções de impôs-
tos.

Lambsdoríf explicou que
o Governo ainda não tomou
decisão sobre a questão e
alertou para o perigo de se
supercarregar o orçamento
com projetos específicos de
eficiência econômica duvi-
dosa.

Lambsdoríf é membro do
Partido Democrata Livre e
um conhecido defensor do
mercado livre, enquanto
Matthoerfer pertence ao
principal Partido da coali-
zão governante, o Social
Democrata, o primeiro acha
que as medidas de estimulo
propostas pelo segundo são
desnecessariamente dirigls-
tas e contêm muito de con-
trole estatal.

DIVERGÊNCIA

O Ministro da Economia
da Alemanha Ocidental, Ot-
to Lambsdorff, afirmou em
Berlim Ocidental que uma
forma nas taxas de lm-
posto do pais seria um meto-
do mais eficiente de recupe-
rar a economia do que me-
didas isoladas para aumen-
tar os gastos públicos. Isto
significa uma divergência
entre os principais Ministros
econômicos, já que o Minis-
tro das Finanças, Hans
Matthoeíer, afastou a possl-
bllldade de qualquer refor-
mas no sistema de Imposto
de Renda do pais antes de
1980 e dissera exatamente
o contrário de Lambsdoríf
há uma semana, ou seja,
que medidas diretas para
impulsionar os investimen-

Carter vetará o aumento do
preço mínimo para o açúcar
para não acelerar inflação

Washington — O Presidente Carter provável-mente vetará o aumento proposto no preço de ga-rantia do açúcar de 13,5 centavos de dólar por libra
para 17 centavos, por considerá-lo inflacionário,
disse ontem o economista Howard Hjort, do Depar-
tamento de Agricultura dos Estados Unidos, em de-
poimento na Comissão de Agricultura da Câmara.

Acrescentou que o país deveria manter a ba-
lança entre a produção interna e as importações
de açúcar nos mesmos termos atuais, já que o Go-
verno não pretende que os Estados Unidos se tor-
nem auto-suficientes em adoçantes. Disse também
que não se espera que as principais áreas sejam
afastadas da produção, embora afirmasse que os
produtores mais eficientes continuarão e que po-dera haver aumentos em algumas regiões.
SEM EVIDÊNCIAS

Hjort declarou à Co-
missão que não há evtoên-
cia de que o açúcar estives-
se sendo descarregado em
massa nos mercados nor-
te-anuericanos pelos demais
países exportadores.

A proposta do Governo
seria a fixação de um preço
de garantia de 14,05 centa-
vos de dólar a libra para
o aço que vai de outubro

de 1978 a setembro de 1979.
Muitos congressistas, entre-
tanto, já criticaram os eus-
tos de produção média na-
cional estimados em 15,2
centavos ide dólar pelo De-
partamento de Agricultura,
afirmando que a maiordla dos
plantadores produz a 17 ou
18 centavos por libra. Hou-
ve pouca oposição ao acordo
ánternactanal de açúcar e
as audiências sobre uma le-
gislação a respeito deverão
continuar hoje.
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Passou
do fim do mês,

olNPS
não perdoa:multa!
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(Recorte para não esquecer o prazo ou mande
a guia para o Banco Real. É esqueça.)

Os recolhimentos do INPS
relativos a cada mês devem sei
feitos até o último dia do mês
seguinte.

Sob pena de multa de 1.0%,.
mais juros de 1%.

Para evitar um esquecimento
que pode lhe custar isso, o melhor
é providenciar já a entrega da guia
ao Banco Real.

De posse da guia e autorizado
por você, o Banco Real fará o
débito automático em sua conta
corrente, exatamente na data certa.

O mesmo acontece se
você entregar ao Banco Real o seu
carne individual de recolhimento.

Para usar mais este serviço do
Banco, basta falar com o
Gerente ou telefonar solicitando
informações.

O melhor remédio contra o
esquecimento é não ter que se
lembrar.

BANCO REAL
O Banco que faz mais por seus clientes.

Porto Alegre - A Coo-
perativa Rural Serrana
(Cotrijuí) está impo*-
tando 80 mil toneladas
de soja dos Estados
Unidos, com preço a
fixar com base nas cota-
ções de novembro, quan-do será feita a entrega,
visando tirar vantagens
dos preços mais baixos
da nova safra norte-
americana que está sen-
do plantada agora,
segundo informou on-
tem o vice-presidente da
Cotrijuí, Sr Arnaldo
Drews.

A Cotrijuí, com uma
capacidade de esmaga-
mento de 1 milhão 300
mil toneladas de grão,não terá problemas de
abastecimento de grão,
pelo menos no que se re-
fere ao atendimento de
óleo e farelo para o mer-
cado interno, disse ele.
Trata-se, no entanto, de
uma operação comercial,
uma vez que "O Brasil jáestá s u ficientemente
maduro para exportar
quando os preços estão
em alta e importar
quando estão em baixa".

O Sr Drews no entan-
to, admite que nem
todas as indústrias ve-
nham a importar, uma
vez que possuindo suas
fábricas no interior ( a
Cotrijuí) possui uma em
Rio Grande), as des-
pesas de frete somadas
ao tabelamento dos pre-
ços do óleo e farelo de
soja poderão tornar
desinteressante o nego-
cio.

ARGENTINA E
PARAGUAI

Quanto à Argentina e
Paraguai, não acredita
que possam ser grandesos volumes de compra
daqueles países, quealém de uma produçãobaixa este ano, já teriam
pouco excedente expor-
tável no momento. Tam-
bém as condições de
transporte dificultam
muito a s negociações,
segundo ele, já que "a
Argentina dá preferên-cia às suas empresas de
transporte, enquanto
que o Paraguai tem tra-
zido sua produção de
caminhão até o porto de
Paranaguá (Paraná) pa-~à:a comercialização".

A notícia de que a
Sanbra estaria negocian-
do grão argentino em re-
gime drawback não cau-
sou estranheza ao Sr Ar-
naldo Drews, na. medida
em que "essa indústria
faz parte do Grupo Bung
y Bom, cuja matriz está
instalada naquele país, o
que pode facilitar a aqui-
sição da soja e o trans-
porte".

!
CONFISCO

Para outras fontes do
setor, a importação de
soja trará vantagens ao
produtor, na medida em
que for comprada dos
Estados Unidos, que as-
sim teria reduzido seu
e x cedente, provocando
elevação nos preços do
produto.

Ao mesmo tempo,
defendem sua necessida-
de, a fim de que o mer-
cado interno brasileiro
fique mais frouxo, "im-
pedindo que o Governo
venha a lançar mão do
confisco, através da sus-
pensão dos embarques
não realizados, como
fizeram os Estados
Unidos em 1973, quandoexportaram mais do que
produziram".

GOVERNO
DO ESTADO DO

•PRIODEJANEIROCN

Secretaria de Estado c% Traniportw
Departamento d« Trânsilo

DETRAN •

CANCELAMENTO
DE EDITAL

DIVISÃO DE MATERIAL
DE 19/05/78

O DEPARTAMENTO DE
TRÂNSITO DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO,
no processo n.° 
E-10/408.193/78 resolve
cancelar a Tomada de
Preço número 60/78 que
seria realizada no dia
29/05/78 às 9:00 horas.

LaÉtJ
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BBM
Mangels Industrial SA

'ange/s
C.G.C. n.° 61.06S.298/0001.02

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas.
Em cumprimento das disposições legais o estatutárias, lemos a satisfação de apresentar a V. Sas. o Balanço Polrimonial levantado cm 31 dr dezomhrn d« 1977 » -,= ,.tn»/.ii.„t j..,.»,, j o i i j .. ¦ao exercício encerrado naquela data. documentos estes acompanhados do Relatório dos Auditores Indcpondenies le«mli»1° 

™ ¦" "o dezembro de 1977 e as respectivas demonstrações de Resultados, dd Movimentarão nas Contas do Patrimônio Liquido e das Origens e Aplicações de Recursos co.respondentcfO ano de 1977 consolidou a retomada de rentabilidade da Empresa, iniciada no final de 1976. Entre os fatos importantes de 1977 deve ser destacada a anuisicãn da MMni,-„n;n a,i» T=,„n,5 c a j„ r- : i o . _, „ ,integra.se perfeitamente às empresas ligados à Mangels industrial, dentro do obiotivo do se buscar un, maior vaíor agregado em o^SwWJÍ^ • «".hw. de.aço. com bom padrão do lucratividade.O Se or Exportaçoos da Mangels mais do que dobrou suas vendas ao exterior (1,9 milhão de dólares cm 1976 para 4 4 milhões em 1977) alam de fechar rnn.ram. „,„,«»„„„ empresa passa a ter uma linha industrial rentável e adequada as condiçõ.s da região.
principalmente nas divisões de laminação de alto e baixo carbono, resultando numa economia do divisasi parai o iMis 3a 0^?^°7 tSilhlw &'/*!?aros. q Pem","i"> "'P"Ca' °S num0,0S de 1977'Enc,uant0 iss0' ° P'°0''1ma «° substituição de importações prosseguiu com novos produtos desenvolvidosQuanto aos investimentos, foi concluida a 1.- fase da expansão do Laminação de Baixo Carbono (investimento tota, de 73 milhões de cruzeiros), que enirou em operação em meados do ano. Prosseguiram os demais programas, que geraran, um acréscimo de 39 mlfhoos no Imobilizado Técnico

AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

Capital Realizado
Patrimônio Líquido
Imobilizado
Receita Operacional Bruta
Lucro Liquido apôs o Imposto de Renda
Lucro por Ação

Valor Patrimonial da Ação
Reservas/Capital

Os Programas de Melhoria do Desempenho e o Programa de Desenvolvimento Humano e o esforço de todos os executivos foraiorganizacional e administrativo da Empresa. — -.....«..i» v.Uii5uiiuooo e o segundo, ainda em grande destaque, incorporaram-se definitivamente ã mentalidade empresarial,A utilização efetiva dos conceitos do alavancagem nos processos docisórios envolvendo desembolsos ou seia a filosofia de auo mialnuer rinenacn <s *i.rii i,ic,i(i^-„„i „„ „ >.„ u. , .,
para que a Empresa pudesse reduzir seus custos e despesas. Destaque-se a apreciável redução das despesas finaSas e adnTl^WJ.XymiSSíS m^R^Ã oSSritâfâbZSJÍ™' 

°U 'ndÍ'm°- '°SSe SUpe'i0' ° um "'aido con"ole «W™** '°'am- «•"< d"vida. os (atores que mais contribuíram
O Lucro Liquido do CrS 62 milhões (7,7% sobre as vendas) foi 180% maior que o de 1976, que representava 3,3% das vendas daquele exercício.
O Lucro por Ação evoluiu do CrS 0,12 em 1976 para CrS 0,31 em 1977 e o valor patrimonial da ação, que situava-Se em CrS 1,49 cm 1976, elevou-se a CrS 1 83 em 1977A Mangels vem conseguindo uma melhoria gradativa na sua estrutura patrimonial o nos graus de endividamento: a relação Capital Próprio sobre terceiros de 50% no exercício anterior evoluiu para 53% em 1977O Pattlmonlo Liquido também apresentou evolução' passando de CrS 276 milhões para CrS 365 milhões. A relação de Reservas sobre o Capital Realizado aumentou significativamente: do 49% em 1976 passou para 83% em 1977
^a«=^

São Paulo, 19 do abril de 1978
A Diretoria

1976 1977
185.996 200 000
276.351 365.017
230.309 351.464
666.606 808.400
22.251 62.343

CrS 0.1 CrS 0.31
CrS1.49 CrS 1.83

49% 83%
m os pr.nc.pol. responsáveis per este sucesso. 0 primeiro, completamente consolidado e o segundo, ainda em grande destaque, inco.po.aram-se defini,,

e recebidos de clientes e fornecedores.

Balanço Patrimonial levantado em 31 de dezembro de 1977
.ATIVO

CIRCULANTE (180dias):
Caixa e Bancos
Duplicatas c contas a receber

de clientes (Notas A-4 c 8)
Duplicatas e contas a receber

de empresas controladas
(NotaA-7)

Estoques (Notas A-3 e C)

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO'
Empréstimos compulsórios (

outros ativos

PERMANENTE:
Imobilizado técnico

(NotasA-1.A-2eD)
Investimentos (Notas A-5 e E)

PASSIVO

Demonstração de resultados. Exercício
encerrado em 31 de dezembro de 1977.

CS 60.145.206.57

206.570.098,66

69.823.709,45
121.545.759,30

458.084.773.98

4.431.662,54

351.464.224.23
234.452.733,26

Diferido (NotaA-6) -53Tmm

CIRCULANTE (180 dias):
Financiamentos (Nota F)
Fornocedoros
Salários, encargos e contas a pagar
ICM, IPI o outros impostos a pagar
Imposto de renda a pagar (Nota A-10)

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE

EXIGlVELALONGO PRAZO:
Financiamentos (Nota F)
Imposto de renda a pagar (Nota A-10)

PATRIMÔNIO LIQUIDO
Capital realizado (Nota G)
Reservas
Lucros acumulados

CS 119.110.439.51
103.909.493,45
81.818.083,98
15.429.257.52
1.480.000,00

321.747.274,46

365.024.963,80
1.835.000.00

366.859:963 80"

CrS 1.053,623,763,26

200.000.000,00
89.512.530,18
75.503.994.82

365.016.525,00

CS 1.053.623.763,26

Veja notas explicativas da Diretoria ãj demonstrações financeiras.

RECEITA OPERACIONAL BRUTA:
Vendo de prods. (inclui CrS 85.872.569.21 a cmp.esas controladas)Menos: Imposto sobre produtos industrializados

Receitas provenientes de p.estação de serviços (Nota A-9)-Subsidiárias
Terceiros

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA
OUTRAS RECEITAS:

Bonificações recebidos de empresas controlodas (Nola A-5)¦ venda de ativos •
Receitas diversas

CUSTOS E DESPESAS:
Custo dos produtos vendidos (deduzidos de incentivos fiscais doCrS 16.384.662.70 referentes a exportações)
Despesas de vondas, administrativas e gerais:Imposto de circulação do nietcado.ias

Outras despesas de vendas
Honorários da Diretoria
Despesas administrativas
Impostos c taxas
Despesas linaneciras (Nota A-7)
Depreciação (menos Cs 10.884.784,53 aprop.iodas ao custo

industrial)

LUCRO LIQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA
Imposto de renda do exercício (Nota A-10)

LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO

C5 808.489.505.86
43.265.141,93

765.224.353,93

23.239.486,04
67.622.066,28

856.135.916.25

51.780.753.79
796.009.81
260025.04

908.962.7otb9~

597.492.677.12

39.962.794.94
29.243.429,03

2.203.200.00
117.328.649.61

3.816.968,63
52.448.634,40

807.954,19
843.304.307.92

65.658.396.97
3.315.000.00

CS 62.343.396,97

Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido
Veja notas explicativas da Diretoria ès demonstrações financeiras.

Saldo em 1,° de janeiro do 1977
Corroção monetária do ativo imobilizado

(NotaA-1)

Gratificações estatutá.ias da Dirotoria

Ações bonificadas recebidas de contro-
ladas (Nota A-5)

Res. Manutenção Cap. Girocómpensada (NotaA-7)

RESERVAS

Valorização
Correção de investimentos

Capital monetária Capital em companhias
(Nota G) do ativo excedente . controladas

CS 24.000.000.00 CS —

Demonstração das origens e aplicações de
recursos. Exercício encerrado em 31*12' 1977.

CS 200.000.000,00 CS 24.964.421,32

39.594.475.05

Reserva Legal

CrS 6.948.589,78

12.019.246,21
rocoi (23.313.947,98)

Lucro líquido do exercício

Distribuição do lucro do exercício para:
a) Reserva legal

b) Dividendos distribuídos "ad refe-
rendum" da AGO de 1976 con-
forme reunião do Consolho de
Administração de 3 de outubro
de 1977

c) Reserva pato aumento de capital
proveniente de ações bonificadau
de empresas controladas (Nota
A-5)

d) Gratificações a empregados

Saldo em 31 de dezembro da 1977

3.117.169,80

7.182.576.00

Total das Lucros
reservas acumulados

CS 55.913.011,10 CrS 34.442.069.99

39.594.475,05

618.585,70)

12.019.246,21

(28.313.947,98)

62.343.396.97

3.117.169.80 ( 3.117.169.80)

( 8.000.000.00)

7.132.576,00 ( 7.182.576.00)

( 2.463 140.64)
CiS200.OJ3.OJO.03 CS 33.241.915,33 CrS 21033.030,00 CS 19.2J1.822.2I CrS 10.033.753.53 C(S 89.512.5.30.18 CrS 75.503.994.82

Veja notas explicativas da Diretoria ás domanstracões financeiras.

ORIGENS DE RECURSOS:
Operações:

Lucro do exercício' Itens que não representam movimento de capital
do giro:
Depreciações (Nota A-1)
Reserva de capital de giro negativo
Ações bonificadas recobidas de empresas con-

t.oladas (Nota A-5)
Variações cambiais e corroção monetária de-

vidas em financiamentos a longo prazo dodu-
zidos da parcela do CrS 53.898.470,60 com-
pensada com a correção monetária especial
do imobilizado (Nota A-2)

Fundos provenientes das operações
Recursos proveniontes de financiamentos (Nota F)
Integralizacâo do capital
Diminuição de empréstimos compulsórios e outros

ativos
Imposto de ronda a pagar a longo prazoRedução no capital de giro próprio

APLICAÇÕES DE RECURSOS:
Parcelas do empréstimos a longo prazo que se.ôo

amortizadas a curto prazo
Aumento do imobílizações técnicas (Nota D)
Amortizações do empréstimos a longo prazoInvestimentos em empresas controladas (Nota E)
Dividendos distribuídos "ad relerendum" da

próxima A.G.O. f
Gratificação a empregados
Investimentos decorrentes do incentivos fiscais e em

outras empresas
Gratificações estatutárias ã Diretoria
Variação liquido nas contas do ativo diferido

REDUÇÃO NO CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO DECOR.
RENTE DE VARIAÇÕES NAS SEGUINTES CONTAS:

Aumento (redução) no ativo circulante:
Caixa e bancos
Duplicatas o contas a receber de clientes
Duplicatas e contas a receber do empresas conito-

troladas
Estoques i

Redução (aumento) no passivo ci.culante:
Financiamentos
Fornecedores
Salários, encargos e contas a pagar
ICM, IPI e outros impostos a pagarProvisão para ICM nos estoques
Imposto do Renda a pagar

REDUÇÃO NO CAPITAL DE GIRO PRÕPI1IO

CS 62.343.396,97

11.692.738,72
28.313.947,98)

51.780.753,79)

20.875.167,16
14.816.601,08
58.381.034,07
14.004.257.60

4.034.169,23
1.835.000,00

83.340.293.53
CS 176.411.355,51

CiS 61.734.189.01
39.355.276,68
33.279.077.96
29.628.352,00

8.000.000,00
2.463.140,64

916.026.03
518.585,70
516.707,49

CS 176.411.355,51

CrS 27.095.339,94
6.034.299,07)

62.418.126,18)
51.429.711,58
10.072.626,27

10.380.923,49)
50.983.698.16)
22.231.133,38)

3.678.519,52)
4.658.645,26)
1.480.000,00)

93.412.919.801
CS 83.340.293,53

Veja notas explicativas da Diretoria âs demonstrações financeiras.

Notas explicativas da Diretoria às demonstrações financeiras. Exercício encerrado em 31 de dezembro de 1977.
A. Resumo das principais práticas contábeis:

(1) Imobilizado:
O ativo imobilizado está demonstrado pelo histórico mais co.reção
monetária, menos depreciação acumulada. O produto liquido da cor-
recáo monetária anual no montante do CS 39.594.475,05 ioi creditado
à reserva para aumento de capital, após a compensação da parcelo de
CS 10.605.446,00 referente a correção monetária devida omlinancio-
momos do ativo imobilizado. A depreciação contabilizada no exercício
corrente foi calculada polo método linear o, inferior, cm cerca de
MCrS 21.000 aos tempos contábeis de vida útil dos respectivos ativos.

(2) Correção especial do imobilizado - Facultada, pelo decrelo-loi 1598
de 26 de dezembro de 1977, a Empresa optou pela contabilização da
correção monetária especial do ntivo imobilizado. O montante liquido
dessa correção do CrS 53.898.970,60 foi aplicado para compensar va-
riação cambial e corroção monetária devidas cm financiamentos deativo imobilizado o capital de giro do igual valor. No exercício anterior,
correção monetária e variação cambial devidos cm financiamentos paraativo imobilizado o capital de giro foram substancialmente incluídas• como despesas financeiras do período.

(3) Estoques:
Valorizados substancialmente ao custo médio que não supera o preçode mercado.

(4) Provisão para devedores duvidosos:
Constituída com base na experiência da Empresa. [

(5) Investimentos:
Demonstrados oo custo mais bonificações recebidas.Durante o exercício foram recebidas das empresas controladas63.800.000 ações bombeadas do valor nominal de CrS 1.00 cada Devi-(lamente autorizado pelo Banco Central do Brasil, essas ações bom-ficadas receberam o seguinte tratamento contábil.
a) As bonificações provenientes de capitalização de lucros-acumula-

dos nas controladas foram contabilizadas como receita, como seque-
CrS 22.745.640,42Laminação Baukus SA,

Mangels Minas Industrial S A.
Matalúrgica Arte Tarumã SA.

20.000.000.00
1.852.537.37

. CrS 44.598.177.79
b) As ações bonificadas provenientes da capitalizarão, nas controla-das. de reserva do manutenção de capital do giro, foram considera-das como receita na demonstração de resultados, som se constituir¦ base para a distribuição do dividendos ou bonificações em dinheiroe foram apropriadas i Reserva de Capital. Essas bonificações fo-'ram recebidas de:

Metalúrgica Arte Tarumã S.A.
Laminação Baukus S.A.

CrS 4.694.907.00
2.487.G69.00

CS 7.182.576(10
c) As bonificações provenientes da capitalização, nas controladas

das respeclivas reservas de correção monetária foram creditadasdiretamente à conta do Reserva de Capital.
Laminação Baukus S.A. CrS 6.766.690,58
Bratal Ferro n Aço S.A. 3.000.000 00Metalúrgica Arte Tarumã S.A. 2 252.555.63

CrS 12.019246.21

(6) Diferido:
Inclui principalmente gastos com o projeto de reorganização adtni-• nistrativa que estão sondo amortizados em cinco anos.

(7) Despesas financeiros:
As despesas finonceirns estão apresentadas pelo montante liquido de:
a) Juros no valor do CS 34.395.885.08. calculados mensalmente so-

brcossoldosarecobcrdccmpresascontroladasòstaxasdc mercado.
b) Reserva para manutenção do capital de giro no valor de

CrS 28.313.947,98 constituída a débito de reservas de capital exis-
tentes no patrimônio líquido. t

c) Benefícios do aproximadamente CrS 17.000.000,00 decorrentes da
aplicação do decreto-lei 1452 de 30 do marco de 1976. que mame-
ve a corroção monetária, devida em financiamentos do BNDE, no
limito de 20% a.a.

d) Reversão de aproximadamente CrS 11.800.000,00 do juros calcula-,
dos no exercício anterior sobro saldos a receber do empresa con-
trolada, por não serem mais devidos contratualmente.

(8) Despesas de fúrias:
As férias são contabilmente reconhecidas quando gozados.

(9) Receita proveniente de prestação do serviços:
A Mangels Industrial S.A. mantém contratos de prestação de serviços
com empresas controladas decorrentes do administração geral cen*
tralizada.

(10) Imposto de renda n pagar:
Exclui as opções para Investimentos decorrentes de incentivos fiscais
no montante aproximado do CrS 1.000000.00.

(11) Nova legislação em vigor:
A partir de 1978. as demonstrações financeiras serão preparadas com
base nos critérios estabelecidos pela lei 6404, que dispõe sobre as so-
ciedades por ações, o sua adaptação à legislação tributária emanada
polo decreto-lei 1 598. Os novos critérios que trarão reflexo nas deter-
minaçõGS dos resultados a partir de 1978 compreendem, principal-
mente: (3) nova sistemática no reconhecimento das efeitos da infla-
cão sobre o ativo permanente e patrimônio liquido; (b) avaliação dos
investimentos em empresas controladas pelo método da participação
patrimonial. '

Duplicatas e contas a receber de clientes:
Duplicatas n receber CrS 278.243 252,27
Menos: Duplicatas descontadas 104.814.664,38

Provisão para devedores duvidosos 4.600.350,38

Contas a receber de Transportes Maxicarga S A.
Títulos a receber em litígio o em cobrança judicial
Adiantamentos a fornecedores
Outras contas a receber

Estoques:
Produtos acabados
Produtos em processo
Matérias-primas
Materiais diversos

168.828.237.51
21.085.545,17

5 608 763.64
5.124.826.01
5.922.726.33

CrS 206 570.098.66

10.882.733,38
23.858.162,11
84.485 545.65
2.319318.16

CrS 121.545,759.30

D. Imobilizado Técnico:

Custo ¦
Equip. 6

instalações
Maquinismos
Edifícios
Móveis e

utensílios *
Veículos

Depreciação
acumulada

Obras em
andamento

Terreno (não
utilizado nas
operações da
Empresa)

Correção
monetária

CS 32.760.552.72
103.029.569,63
18.489.807,36

¦ . 3.305.936.69
2.055.763.11

. 159.641.629,41

39.770.860.98
119.870.768.43

66.155.973.18

750.000,00

CrS 64.030.165,72
142.204.912 18
40.496.358.30

5.221.015.22
2.258.740.38

254.211.191,80

89.523.709.18
164.687.482,62

CrS 96.790.718.44
245.234.481.8!
58.986.165,66

8.526.951.81
4 314.503.49

413.852.82V.21

129.294.570.16
234.558.251.05

66.155.973.18

750.000.00
CrS 1315.776.741.61 CrS 164.687 482,62 Os 351.464.224,23

A Empresa utiliza os seguintes tempos contábeis da vida útil- 10 anos paraequipamentos, instalações, maquinismos e móveis e utensílios e 5 anos
pura veículos. Terrenos, edifícios e maquinismos avaliados em cerca de
CrS 12.500.000.00 garantem financiamentos contraídos pela controlada
Mangels Minas Industrial S.A. Obras em andamento incluem aproximada-
mente CrS 32.000.000.00 de itens em processo de qualificação. A Empresa
mantém cobertura do seguros com base na análise dos riscos mínimos.

E. Investimentos em empresas controladas:

Mangels Minas
Industrial S.A.

Lamin. Baukus S.A.
Bratal For. e Aço S A
Metalúrgica Arte

Tarumã S.A.
Tomax Ltda.
Mangels Represei-

loções

% do
participação

99.9
99.9
99.9

99.9
62.0

95.0

Valor do
investimento

CrS 84.980.000,00
66.631.113.00
33.140.434.00

33.727 372.00
390900.00

Patrimônio
líquido atual

CS 86.860.560.84(1)
63.470.668.01(1)
23.201.679.32(1)

20.389 460,92(2)' 642.800.99(3)

252.822.55(2)19.000.00
(1) De acordo com balanço levantado em 31 de outubro de 1977. devidamon-

te auditado, não estão considerados juros de cerca do CrS 34.500.000,00
devidos â empresa controladora e que, contratualmente, serão contabilizo-
dos em seus exercícios subsequentes.

(2) De acordo com balanço levantado cm 31 de outubro de 1977.
(3) De acordo com balanço levantado em 31 d<a dezembro de 1977.
F. _. Financiamentos:

Curto prazo Longo prazo Total
(i) Em moeda '" ¦ ¦¦ ¦ - ¦ ¦¦

nacional
Bco. Nac. do •
Desenvolv.
Econômico CrS 17.920.668.16 Ir. 232,313.044,05 CrS 280.233.712.21

Notas
promissórias
decorrentes
de aquisição
de empresa
controlada

Contratos de
financiam.

(íi) Em moeda
oslrangeira:

8.032.921,50

59.429.537,35

14 054.450,50

2.332.281.75

22.087.372.00

61.761.819,10
85.383.127,01 278.699.776,30 364.082.903,31

120.052.500 00
CrS 484.135.403.31

33.727.312.50 86.325.187 50
Cri 119 110.439.51 CrS 365.024.963.80

Do financiamento obtido |unto ao Banco Nacional do besenvolvimonto
Econômico (BNDE) no valor de C.S387.229.344.58 (equivalentesa 1.656.667
ORTNs) haviam sido libe.ados até a data do bolanco o equivalente a 1 391.204 ORTNs Este financiamento será amortizado em prestações tri-
mostrais entre 15 do março do 1978 e 15 do junho de 1990. São devidos
juros ã taxa de 5% a 6% a.a. contados dia a dia o exigíveís trimestralmente.
O principal é corrigido de acordo com a variação ocorrida nos Índices da
ORTN ilimitadas a 20%) inclusive durante o período de carência. Do referi-do financiamento estão previstos repasses è Laminação Baukus S.A. cqui-valente a 125.994 ORTNs das quois 105.551 já haviam sido repassadas até
o data do balanço.
Os demais financiamentos vencem entro janeiro de 1978 e dezembro do
1981. Nos financiamentos em moeda nacional os juros são de 6% a 12% a.a.mais corroção monetária. Para os financiamentos em moeda estrangeira,
atualizados ao câmbio vigente na data do balanço, os juros são de 1,5 a
2.25% acima da taxa interbancária de Londres.
Em 23de novembro dei 977.a Empresa adquiriu ações gue representam 99.9%
do capital da Metalúrgica Arte Tarumã S.A. O saldo finonciado está repre-
sentado por notas promissórias, devidamente avalizodas pela Diretoria da
Empresa, com vencimento final cm 30 do janeiro de 1980.
Garantias: Duplicatas, estoques, parlo do ativo imobilizado, notas iiromis-sórr.-is. avais e ações caucionodos pelos diretores garantem o total dos linan-
ciumentos.
Capital:
O capital subscrito e íntogrolizado inteiramente nacional está representado
por 140.000.000 de açõos ordinárias e 60.000.000 de ações preferenciais de
valor nominal de CrS 1.00 cada.
Eventos subseqüentes:
D<; acordo com AGE de 15 de marco de 1978 (em 2 • convocação) foram
alterados os estatutos da Empresa adaptando-os ás exigências da lei 6404
que dispõe sobre as sociedades por ações, destacando-se ;.} constituição
de um conselho de administração de 3 a 5 membros, b) distribuição de um
dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro ajustado na forma legal, os-
seguradas o integralmente respeitadas as vantagens e prioridades das ações
preferenciais, definidas cm lei e nos estatutos; c) as ações preferenciaisnão tem direito a voto e gozam de prioridade no recebimento de um dividen-
du fixo de 6% a.a. sobre o seu valor nominal. Às ações preferenciais estará
assegurada igualdade de condições com as ar.ões ordinárias, quando a essas
for atribuído um dividendo superior a 6% a.a. sobre seu valor nominal, ou
quando ocorrer distribuição de ações bonificadas, resultantes da capitaliza*
cão do reservas.lucros acumulados,correção monetária ou de quaisquer ou-
tros fundos; d) conselho fiscal de caráter não permanente.

„...-„. «..,. unuuiw uu ividngeis inousinai o.a. - oao rauio - i>r
Examinamos o balanço patrimonial da Mangels Industrial S.A., levantado em 31 de dezembro de 1977 edas demonstrações financeiras, correspondentes ao exercício encerrado naquela data Nosso exame foiEm nossa opinião, exceto pelos efeitos que os fatos mencionados nas notas explicativas da Diretoria i

Parecer dos auditoreslimos. Srs. Diretores da Mangels Industrial S.A. - São Paulo - SP  „..„,„,„ 20 de abril de 1978
. eas respectivas demonstrações de resultados, das mutaçõos do patrimônio liquido, c das origens e aplicações de recursos juntamente com as notas explicativos da Dirotoria que fazem parte integrante das referi-oi efetuado do acordo com as normas de auditoria geralmente aceitas e. consequentemente, incluiu as provas nos registros contábeis e outros procedimentos de auditoria que lulgamos necessários nós circunstâncias^

.-.lamento, a posição patrimonial e financeira da Mangels industrial sVom 3Íde dMBmbrode 1977 
'o 

rosultadoTaT oo-faSS -- -¦•¦,-™--a--0--0--V°l" "¦' "2M""° dos ""««timentos decorrentes de incentivos fiscais e empréstimos compulsórios, as demonstrações financeiras acima relê-
tabilidado geralmente aceitos, aplicados com uniformidade em relação ao exercício anterior, excem quanto â contabitoção da coação monS

lidas representam, adequad
labilidade
Nota A-2.

mutações no patrimônio liquido o as origens c aplicações de recursos correspondentes ao exercício encerrado naquela data, de acordo com os princípios de con-i especial do ativo imobilizado e ao tratamento das despesas de variação cambial e correção monetária devidas em financiamentos para ativo imobilizado mencionados na
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Perachi diz que 6.a BB não
tem dinheiro nem para ladrão

Curitiba — O Senador Matos Leão
(Arena-PR) assumiu ontem a diretoria
da 6a. Região do Banco do Brasil e ou-
viu um comentário do Coronel Walter
Perachi Barcelos, ex-diretor, que frisou
a tranqüilidade do cargo: "Não tenha
medo de ladrões, porque não existe di-
nheiro nem para ser roubado aqui".

Mais de 500 empresários paranaenseslotaram as pequenas salas da diretoria
do BB para cumprimentar o novo dire-
tor. O comentário principal era sobre ai-
guns nomes conhecidos na economia do
Estado que enfrentaram a fila de cum-
primento por diversas vezes, "para mar-
car a presença a poderem voltar tran-
quilos ao banco, em ocasiões menos fes-
tivas".

O senador, em seu discurso de três
laudas, destacou "o privilégio de parti-

cipar da atuação do Banco do Brasil,
cuja história é, até certo ponto, a histó-
ria financeira do Brasil". Disse também
que o BB ao lado do Banco Central, é
um banco central operacional do sis-
tema financeiro do país, que induz e
propaga-se por todo o sistema bancário,
como efetivo regulador do mercado na-
cional de crédito.

Advogado criminalista, empresário, o
Sr João Matos Leão, 47 anos, foi Secre-
tário de Justiça do Governo de Paulo
Pimentel e rompeu com o Governador
Jaime Canet Júnior em 1975, assinando
um manifesto juntamente com o Sena-
dor Accioly Filho, também dissidente.
Madeireiro tradicional, hoteleiro, ele vai
ao Banco do Brasil com uma experiên-
cia anterior de banqueiro: foi presiden-
te da Financeira Crefipar, posterior-mente adquirida pelo Bamerindus.

Caixa reaplicará mais de
Cr$ 3 bilhões do Progiro ^

Brasília — Retificando informa-
ções fornecidas erroneamente à im-
prensa pelo porta-voz do Banco Cen-
trai e do Conselho Monetário Nacio,-
nal, Sr Siqueira Campos, o diretor de
Fundos e Programas da Caixa Econô-
mica Federal, Sr. Gil Macieira, escla-
receu ontem que o CMN, em sua últi-
ma reunião, há uma semana, autori-
zou efetivamente a reaplicação, este
ano, de Cr$ 3 bilhões 500 milhões do
Progiro.

A nota oficial distribuída por oca-
sião da reunião, do CMN, na quarta-
feira passada — habitualmente ela-
borada pelo Sr Siqueira Campos —
afirmava que o Conselho aprovara a
rotatividade das aplicações do Progiro"até o montante de Cr$ 1 bilhão", no
dia seguinte, quinta-feira, diante de
notícia publicada pelo JORNAL DO
BRASIL — segundo a qual o CMN
aprovara reaplicações do Progiro de
Cr$ 3 bilhões — o assessor de Impren-
sa do BC e do Conselho reafirmou que
o Progiro iria aplicar tão-somente
Cr$ 1 bilhão.

Pressionado
Ao sair. de uma longa reunião com

o Ministro da Fazenda, Sr Mário Hen-
rique Simonsen, ontem' pela manhã,
juntamente com toda a diretoria da
CEF, o Sr Gil Macieira fez questão de
esclarecer imediatamente à imprensa
que as reaplicações do Progiro autori-
zadas pelo Conselho Monetário Nacio-
nal para 1978 foram de Cr$ 3 bilhões
500 milhões e não até Cr$ 1 bilhão,
como fora anunciado oficialmente.

— Nestes últimos dias — confes-
sou ele — fui pressionado e abordado
pelos agentes repassadores e empre-
sários de pequenas e médias empre-

sas cobrando decisões anteriores, umavez que eles já haviam feito suas pro-
gramações com base num retorno de
Cr$ 3 bilhões a Cr$ 3 bilhões 500
milhões. Graças a Deus, agora ficou
tudo esclarecido.

O dirigente da Caixa não sabia a
quem atribuir o erro, quando os jor-nalistas lhe disseram haver ele parti-do da própria informação oficial. Se-
gundo o Sr Gil Macieira, foi decidido
pelo CMN, por ocasião da aprovação
da rotatividade do Progiro, que dos
,Cr$ 3 bilhões 500 milhões que retor-
narão ao programa, os Cr$ 1 bilhão —
originários dos recursos do depósito
do óleo combustível só serão devolvi-
dos ao Banco Central pela Caixa Eco-
nômica a partir de julho de 1979,"quando, então, se terá encontrado
uma outra fonte de recursos para o
Progiro", já que o depósito do óleo se
encontra em vias de extinção.

Foi provavelmente esta decisão
de só se devolver este Cr$ 1 bilhão em
julho de 1979 — farta e longamente
explicada no voto do Banco Central
apresentado ao CMN na quarta-feira,
e que já houvera sido aprovado em
reunião de diretoria do BC realizada
no último dia 10 — que deve ter le-
vado o porta-voz do BC e do CMN a
aiguma confusão na elaboração da
nota à imprensa, confundindo talvez
este volume como se fosse o teto das
leaplicações do Progiro..

Não se pode deixar de estranhar,
contudo que entre o erro e sua retifi-
cação houve um periodo de uma se-
mana de silêncio, durante o qual se
criou, quando não confusão, uma cer-
ta decepção por parte de empresários
e agentes repassadores do Programa,
como revelou o Sr Gil Macieira.

Marcopolo este ano fatura
mais de Cr$ 1 bilhão e
exporta US$ 7,2 milhões

O presidente da Marcopolo S/A Carroçarias e
ônibus, Paulo Pedro Bellini, disse ontem que a em-
presa deve faturar este ano CrS 1,03 bilhão (contraCrS 670,7 milhões no ano passado e Cr$ 408,3 mi-
lhões em 76), dos quais 7,2 milhões de dólares re-
ferentes a exportações. Só no primeiro trimestre,
as vendas ficaram em torno de Cr$ 220 milhões.

Tendo fabricado uma em cada três carroçarias
produzidas no país no ano passado — o que equi-
vale a 34% da produção nacional — o faturamento
da empresa, somado às duas subsidiárias Eliziário
e Nimbus, somou CrS 1 bilhão em 77. Com a ex-
pansão já iniciada em suas fábricas, está previstoum aumento de 60% na produção.
EXPANSÃO

Com mais de 81% do ca-
pitai de CrS 86,8 milhões em
poder do público, a Marco-
polo teve negociadas no ano
passado 14,5 milhões de
ações na Bolsa do Rio. A
captação de recursos n o
mercado de capitais veio
atender à expansão que
prevê, para dentro de 18
meses, a conclusão de uma
unidade cuja linha de mon-
tagem propiciará um au-
mento de 60% na produção
das 3 mil 65 unidades obti-
das em 77. A Marcopolo,
sem as oito subsidiárias,
produziu 1 mil 284 carroça-
rias.

Com patrimônio liquido
de 223,6 milhões, a empresa
vem exportando regular-
mente para 13 países da
América Latina e África.
Essas vendas saíram de
Cr$ 46,6 milhões no exercício
de 75/76 para Cr$ 81,4 mi-
lhões em 77/78. O mercado
interno, como acentuou o

empresário, vai ser mais in-
centivado com a instalação
de uma filial em Recife, que
prestará assistência técnica
e fornecerá peças de repo-
sição para todo o Nordeste.

A Marcopolo tem hoje,
como maiores concorrentes,
a Caio, a Ciferal, a Nielsen
e a Incasel, e como princi-
pais fornecedores a Mercê-
des-Benz, Alcan Alumínio,
Siderúrgica Nacional e a
Cosipa. Entre os clientes
mais expressivos destaca-se
a Saab-Scania.

Fundada em 49 e trans-
formada em S/A em 54, a
empresa distribuiu, nos três
últimos exercícios, bonifi-
cações de 15/20/40% e divi-
dendos de 12/12/15%. As
subscrições de 10 e 30% pas-
sando a 75,31% no último
exercício. Segundo análiòe
da Corretora Carvalho, o lu-
cro por ação nos mesmos
períodos foi de Cr$0,84/0,91/
0,56, para um valor patri-monial por ação de Cr$ 2,52
/38 para Cr$ 47,3 milhões.

"Shopping" de Minas vai
vender Cr$ 718 milhões

Belo Horizonte — O presi-
dente da Multiplan, José
Isaac Peres, Informou on-
tem que o shopping center
desta Capital será Inaugu-
rado em setembro do próxi-
mo ano, quando a ocupação
de todas as suas lojas ga-
rantirá um movimento de
vendas de Cr$ 718 milhões.

Considerando o empreen-
dimento também como"uma opção de lazer", já
que terá cinemas, restau-
rantes e salas de expo-
sições, o empresário disse
que já estão confirmadas as
instalações da Mesbla (em
5 mil 800 m2) e da ACA.,
cadeia internacional de rou-

pas com mais de 300 lojas
na Europa e EUA — esta
ocupando 3 mil 800 m2.

Dispondo d e estaciona-
mento para 1 mil 400 auto-
móveis, o shopping center
foi projetado para atender,
em 1980, a uma população
de 443 mil 467 consumido-
res, que percorrerão uma
distancia equivalente a até
15 minutos de carro, no má-
ximo. Enquanto a arreca-
dação do ICM decresceu no
Rio (—1,7%) e em São Pau-
Io (—0,7%), em Belo Hori-
zonte teve um aumento real
de 17,8% — o que mostra
o potencial do mercado, se-
gundo Isaac Peres.
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Bolsa do Rio
Os números do pregão

Papéis mais negociados à vista, em dinheiro: B. Bra-

sil PP (22,03%), Petrobrás PP C/D (17,72%), Petrobrás

PP EX/D (7,95%), Belgo OP (7,06%), Brahma PP EX/D

(5,08%).
Na quantidade de títulos: B. Brasil PP (20,90%), Pe-

trobrás PP C/D (12,80%), Belgo OP (7,42%), Nova Amé-
rica OP EX/DB (6,86%), Petrobrás PP EX/D (5,93%).

Ações govertiamentais (por Cr$ mil); 73 459 (60,53%
do total).

Ações privadas (por Cr$ mil): 47 900 (39,47%).
IBV: médio 5 164 (mais 1,3%). Final: 5 138 (menos

0,5%).
IPBV: 388,1 (mais 0,4%).

Média SN:

Oscilação: Das 24 ações do IBV, 13 subiram, teis caf-
ram, duas ficaram estáveis, uma não foi negociada (Nova
América OP C/D) ontem, e duas (Mannesmann PP e Pe-
tróleo Ipiranga PP) anteontem..

Maiores altas do IBV: Fertisul PP (4,35%), Docas OP
(2,44%), Acesita OP C/D (2,04%), Petrobrás ON EX/D
(1,93%), Petrobrás PP C/D 1,73%).

Volume negociado
Quantidade Cr$

Â vista 45 856 114 95 518 478,93
A termo 14 718 000 29 841 900,00

Total 60 574 114 121 360 378,93

Mais baixo do ano (2/1) 24 044 694 51 065 927,91
Mais alto do ano (13/3) 91 525 281 252 354 598,78

Empresas

• Análise da Bolsa do Rio
mostra que as rendas ope-- -
racionais da João Fortes.-
Engenharia cresceram
62,5% em termos nominais, ¦
passando de Cr$ 605 mi-' ¦•'
lhões para Cr$ 983,3 mi-
lhões, enquanto o lucro dis-
ponível expandiu-se 81,5%,;'
saindo de CrS 98,9 milhões •
para Cr$ 179,6 milhões. O"*'
lucro por ação íoi de Cr$ '
1,12 (contra Cr$ 1,37 em 76) -
e o valor patrimonial por" *
ação, de Cr$ 2,25 (Cr$ 2,28"'
no ano anterior). A margem"?
de lucro aumentou para"*22,67%. --•'

Encerra-se hoje em Belo4-'
Horizonte o 19 Seminário -•
sobre Comércio Lojista e°~
Shopping Centers.

A Fábrica Bangu inau- •*'
gurou ontem sua filial de
São Paulo, que atendera 4
também Santa Catarina,
Maio Grosso e o Rio Gran- ¦
de do Sul. Segundo a em-
presa, as exportações no - .
ano passado superaram os ..-.

. 4 milhões de dólares, tendo
as receitas líquidas evoluído ...
52,77», de julho a janeiro,
somando Cr$ 424,4 milhões. ,
Para um capital de Cr$ 75
milhões, foi obtido um lucro .
de Cr$ 39,1 milhões — o que
significa 133% a mais sobre
o mesmo periodo do exer-
cioio anterior.

O grupo gaúcho Strass- ¦
burger S/A lançou sexta- <
feira, no Copacabana Pala- -
ce, um novo tipo de sandá- '
lia: o "chinelo relax fran- -
ciscano". Entre mais de 500 -
convidados ao coquetel, o •
candidato indicado para o ¦
Uoverno do Rio Grande do -
àui, Amaral de Souza. <

Para atender seu pro- ¦
jeto de expansão, que inclui ¦
lançamentos de novos pro- ¦
dutos, a Cica contratou os ¦
serviços da SSCB-Lintas.

Durante a Fenit — que
abre dia 29 e vai até dia 4
de junho — o Grupo Fran—*
co-Brasileiro está esperando
fechar vendas superiores a
Cr$ 200 milhões. Na feira do
ano passado, ela faturou
Cr:!> 140 milhões. ..:

' Ja esta oficialmente'"
constituída a Helicópteros .,
do Brasil S/A—jtielibrás,.,
com capital de Cr$ 62 ml-rj
lhoes. Associaram-se ao em- •
preendlmanto a So cie t,é...
Nationaie Industrielle Ae-
rospatiaie, francesa, a Ser-,,,
v i ç o s Aerofotogramétricos
Cruzeiro do Sul e o Governa,.
de Minas (através da Cia;
de Distritos Industriais è da,,
Minas Gerais Participações
S/A). \iXi

Mercado a termo pesa no volume
São Paulo — A renovação dos

negócios a termo foi fator prepon-
derante para o aumento do vo-
lume no pregão de ontem da Bolsa
de Valores, que somou Cr$ 103,3
milhões, para um total de Cr$ 22,3
milhões a prazo (mercado a termo),

que correspondeu a 21,7% do geral.
As médias das cotações das blue-
chips e dos papéis de 2a. linha
acusaram altas razoáveis, provo-
cando uma valorização no indice
de 1,2%.

Cotações da Bolsa de Sâo Paulo
Asõt» Abart. Mod. Fach. Quant.

1.000
AcÕat Abart. Méd. Fach. Quant.

1.000

Acesita op
Aços Vill op
Aços Vill pp
Albarus op
Alpargatas op
Alpargatas pp
And Clayton op
Aparecida ppa
Arno pp
Artex pp
Auxiliares SP pn
Acesita op í
Bamerind Br on
Banespa on
Banespa pn
Banespa pp
Barb Greene op
Belgo Mineir op
Benzenex pp
Bic AAonark op
Boz Simonsen op
Brad Invest on
Brad Invest pn
Bradesco cn
Bradesco pn
Brahma cp
Brahma op
Brasil on
Brasil pp
Brasil pp
Brasimet op
Brasmotor op
C Fabrini op
Cacique pp
Caf Brasilia pp
Casa Anglo op
Celm op
Cesp pp
Cesp pp
Cim Caue pp
Cim Itau pp
Cobrasfer pp
Cobrasma pp
Cobrôsma pp
Cobrasma pp
Com c Ind SP pn
Confrio ppb
Cons Real pne
Cons Real pn/f
Cons Real on
Const Beter pp
Cônsul pp/b
Copas pp
Diâmetro Emp oe
Docas Santos op
Duratex op
Duratex pp
Ecel pp
Ecisa op
Econômico pn
Elekeiroz pp
Eluma p p
Eluma pp
Ericsson op
Ericsson op
Est Paraná on
Est Paraná pn
Estrela op
Estrela pp
Eternit pp/b
Eucatex h
Expansão on
Fer Lam Brás pp
Ferro Brás op
Ferbasa pe/a
Ferro Brás pp
Fin Bradesco pn
Ford Brasil op
Francês Ital on
Fund Tupy op
Fund Tupy pp
Guararapes op
Heleno Fons op
Heleno Fons pp
IAP op
Ibesa op
Ibesa pp/b
Iguaçu Café op
Iguaçu Café pp/a
Ind Hering op
Ind Hering pp/a
Ind Villares op
Ind Villares pp

0,99
2.20
2,15
7,95
2,90
2,76
2,14
0,75
2.30
1,15
0,87

',99
1,16
1,24
1,29
1,37
1.90
1,95
0,26
0,60
0,73
1,55
1,55
2.00
1,88
1,95
2,21
1,76
2,20
2.10
0,90
3,50
0,90
3,05
1,75
2,75
1,80
0,68
0,68
4,40
3,70
1.11
1,90
1,95
1,85
1,01
0,43
0,80
0,80
0,80
1,02
6,30
1,00
1,00
1,22
2,30
1,77
0,71
1,00
1,00
1,90
1,98
1,90
1,57
1,30
1,00
1,00
3,10
3,70
1,90
0,95
5,00
1,29
3,95
1,90
3,60
1,45
1,12
1,16
0,77
0,80
4,28
0,69
0,65
1,35
1,45
1,75
1,95
2,10
1,09
1,06
2,08
2,85

1,00
2,20
2,15
7,95
2,94
2,76
2,10
0,75
2,30
1,15
0,88
1,00
1,16
1,23
1,30
1.37
1,90
1,96
0,26
0,60
0,73
1,55
1,55
2,00
1,88
1,95
2,22
1,75
2,20
2,10
0,90
3,57
0,96
3,05
1,75
2,75
1,80
0,68
0,68
4,40
3,76
1,11
1,90
2,00
1,85
1,01
0,43
0,80
0,80
0,80
1,04
6,30
1,00
1,00
1.25
2,30
1,78
0,70
1,00
1,00
1,92
1,98
1,90
1,57
1,30
1,00
1,00
3,10
3,85
1,87
0,92
5,00
1,29
3,95
1,90
3,60
1,45
1,12
1,16
0,78
0,84
4,31
0,69
0,65
1,35
1,46
1,75
1.95
2,10
1,09
1,06
2,08
2,85

1,00
2,20
2,15
7,95
2,95
2,77
2,08
0,75
2,30
1,15
0,88
1,00
1,16
1,21
1,30
1,36
1,90
1,95
0,26
0.60
0,73
1.55
1,55
2,00
1,88
1,92
2,23
1,75
2,21
2,10
0,90
3,62
1.00
3,05
1,75
2.75
1.80
0,67
0,67
4,40
3,77
1,11
1.90
2,01
1,85
1.01
0,43
0.80
0,80
0,80
1,05
6,30
1,00
1,00
1,25
2,30
1,78
0,69
1,00
1,00
1,93
1,98
1,90
1,57
1.30
1,00
1,00
3,10
3,90
1,86
0.90
5,00
1,29
3,95
1,90
3,60
1,45
1,12
1.16
0,80
0,84
4,35
0,70
0,65
1,35
1,50
1,75
1.95
2.10
1.09
1,06
2,08
2,85

765
1 272

30
2

471
1 364
377
10

238
130
125
765

3
156

9
911

5
1 069

23
165
10
3
18
30

261
279
210

1 014
4 177

2
12

688
138
50
68
100
15

697
697
85

392
30
12

626
3

103
13

1
35
22
30
10
3

11
16
40
163
51

500
12

242
28
4

384
100

5
3
33
106
14

. 10
6

10
7

50
6
13
19

1
897

1 664
179
20
5

12
628
232
10

2
5

25
íoo

Ind Villares pp
Inds. Romi op
Itaubanco on
Itaubanco pn
Itausa pn
Itausa pp
Lafer pp
Light on
Light op
Light op
Lojas Americ. op
Lojas Renner ppa
Madeirit op
Madeirit ppb
Manah op
Manah pp
Manasa op
Mangels. Indl. op
Máqs. Pirat. pp
Marcovan pp
Mesbla pp
Metal Leve pp
Moinho Sant. op
Munck Eq. Ind. op
Nacional pn
Nord. Brasil on
Nordon Met. op
Noroeste Est. pp
Paul. F. Luz on
Paul. F. Luz op
Perdigão pp

Perdigão pp
Petr. S. Paulo on
Petrobrás on
Petrobrás pn
Petrobrás pp
Petrobrás pp
Phebo op
Pir. Brasília ppa
Pirelli op
Pirelli pp

Premesa pp
Real on
Real pn
Real Cia. Inv. on
Real Cia. Inv. pn
Real de Inv. on
Real de Inv. pp
Real Part pna
Real Part pnb
Real Part cn
Refr Paraná pp
Sadia Avicol pp
Sadia Concor p
Sadia Concor pp
Samitri op
Schlosser pp
Semp op
Servix Eng op
Servix Eng op
Sharp op
Sharp p
Siam Útil cp
Siam Útil p
Sid Açonorte cp
Sid Açonorte pp
Sid Riogrand pp
Sopave pp
Soro na op
Souza Cruz op
Sta Olimpia op
Sta Oli mo ri pp
Sudeste pp
T Janer pp
Technos Rei op
Telerj on
Telerj pn
Telesp oe
Telesp on
Telesp pe
Telesp qn
Tix G Calfat pp
Transparana op
Tub BrasiIit op
Un banco cn
Unibanco pn
Un^binco pp
Vale R Doce p p
Valmet op
Virig cn
Varig pp
Vep!--n ce
Veplan pe
Zanini p

2,75
4,20
1,75
1,20
3,07
3,10
0,50
0,66
1,03
0,67
3,18
2,40
1,50
0,73
2,15
2,17
3,00
1,10
0,74
1,00
2,83
5,10
1,51
0,90
0,74
1,41
3,60
2,30
0,65
0,72
2,20
2,20
0,55
2,10
2,52
2,85
2,80
0,63
2,98
1,68
1,50
1,85
1,06
1,03
1,68
1,72
1,01
1,50
0.B0
0,80
0,80
1,51
2,60
2,90
2,80
0,96
1,45
1,00
0,58
0,55
2,30
2,70
0,90
1,00
0,70
0,75
1,02
0,72
2,00
2,85
1,13
1,50
0,43
1,10
1,70
0,13
0,40
0,12
0,13
0,40
0,41
0,70
1,27
3,60
0,91
0,77
0.30
1,48
1.12
0,60
0,97
1,80
2,00
1.50

2,75
4,22
1,75
1,20
3,07
3,10
0,50
0,66
1,04
0,67
3,18
2,40
1,50
0,69
2,16
2,17
3,00
1,14
0,74
1,00
2,83
5,10
1,53
0,90
0,74
1,40
3,60
2,30
0,65
0.72
2,20
2,20
0,55
2,10
2,52
2,89
2,79
0,63
3,00
1,70
1,50
1,85
1,06
1,03
1,68
1,72
1,01
1,49
0,80
0,80
0,80
1,51
2,60
2,90
2,80
0,96
1,48
1,00
0,60
0,55
2,24
2,71
0,90
1.C0
0,70
0,75
1,02
0,70
2,00
2,85
1,14
1,52
0,43
1,12'
1,70
0,13
0,40
0,13
0,13
0,40
0,33
0,70
1,27
3.80
0,91
0,77
0.81
1,49
1,12
0,60
0,96
1,80
2,GO
1,50

2,75
4,30
1,75
1,20
3,07
3,10
0,50
0,66
1,04
0,67
3,20
2,40
1,50
0,68
2,17
2,17
3,00
1,25
0,74
1,00
2,83
5,10
1,55
0,90 ,
0,74
1,40
3,60
2,30
0,65
0,74
2,20
2,20
0,55
2,10
2,52
2,88
2,74
0,63
3,05
1,70
1,50
1,85
1,06
1,03
1,68
1.72
1,01
1,49
0,80
0,80
0,80
1,51

100
320

36
203

19
2

69
6

85
320

49
196

2
20

160
60

157
320

1
25
50
64

178
3

20
12

224
332
280

12
2

50
1

717
1

2 481
2 957

635
266
346
133

32
329
966

9
42
23
57
17
40
22

5
2,60 169
2,90 91
2,80 3
0,96 35
1,50 471
1,00 4
0,60 3 565
0155 416
2,20 137
2,70 483
0,90 15
1,00 597
0.70 29
0,75 368
1,03 47
0,70 28
2,00 2
2,85 5
1,15 150
1,54 265
0,43 12
1,12 245
1,70 16
0,13 4
0,40 1C6
0,13 29
0,13 19
0,37 306
0,37 lõ
0,70 5
1,27 4C6
3,80 135
0.91 1
0,77 1
0,82 30
1,50 83
1.12 2C0
0,60 50
0.96 355
1,80 5
2,00 150
1,50 5

Cotações da Bolsa do Rio
'N

Titulo.
EM CRUZEIROS

Abart. Fach. Mad.
Var.
méd.
ant.

luc-at. Quant.
am 78 (1 000,

jan=100

Acesita c/db op
Alpargatas ex/db <-p
Alpargatas ex/db pp
Açonorte
Ara tu
Arno ex/s
C. Banha
Barbará
Bas a
6. Oras,]
B. Brasil
B. Brasil p/rata
B. Boavista
B. Bahia
B. Econômico
B. E. Santo ex/bs on
Belgo
Banerj ex/b
Banespa
B. Itaú
Unibanco
B. Nacional
B. Nacional
BNB
BNB ex/b
Bozano
Bozano
Bradesco ex/bs ¦
Brahma ex/d
Brahma ex/d
Cimento Cauê
C. Cauê p/rata
CBEE ex/d
CBV
Cesp
Cemig c/db
Cemig ex/dbs
S. Cruz ex/db
C. Sol. Brás.
CSN
Docas
Duratex ex/d
Duratsx ex/d
Abramo Eberle
Ericsson c/db
Estrela ex/d
Ferbasa
Ferro Brás. ex/b pp
Fertisul
Leopoidina
C. I. Finam
C. I. Finor
Gerdau ex/d
C. Itaú c/b

PP
PP
pn
PP
pn

op

PP
PP

PP
PP

Ind. Villares c/d pp
Kalil Shcbc
Light ex/dbs
Light c/dbs
Light ex/dbs
L. Americanas
L. Brasileiras
Pet. Manguinhos
Mannesm. c/d
Mannesm. c/d
M. Júnior ex/d
Mesbla 53
Mesbla 53
M. Flum.
Montrael ex/d
M. Santista

pp
cn
op
op
op
op
on
op
pp
pp
OR
PP
op
pp
op

N. América ex/db op
Petrobrás ex/d on
Petrobrás ex/d
Petrobrás c/d
Petrobrás ex/d
P. F. e Luz
Pirelli ex/db
Pát. Ipiranga
Rio-Grand. ex/d
Samitri
Sano c/d
Supergasbrás
Sharp
Slfco
Sinal
Sondotécnica
Tecnosoto
Tecnosoio
Telerj ex/d
Telerj ex/d
Telerj ex/d
Tibrás
T. Janer
Unipar c/db
Unipar c/db
Unipar cx db
Vai; ex/d
Vale c d
Vale ex. d
White Mdrtins

pp
pp
op

1,00
2,93
2,80
0,65
0,64
2,10.
2,04
1,90
0,96
1,77
2,J)
2,iü
1,05
0,v8
1,C0
0,02
1,96
0,dJ
1,15
1,20
1,01
0,/4
0,74
1,3b
1,68
0,75
0,93
1,88
1,95
2,24
4,40
4,iO
0,68
4,i0
0,67
0,B8
0,60
2,82
1,70
0,73
1,24
2,30
1,78
2,20
1,53
3,10
2,i0
4,00
2,95
0,88
0,32
0,25
1,10
3,80
2,90
1,30
0,68
1,07
0,68
3,17
3,15
1,29
2,45
1,95
0,85
2,20
2,80
2,75
1,15
1,53
0,86
2,10
2,65
2,87
2,78
0,71
1,52
3,75
1,05
0,96
1,85
1,05
2,70
1,25
1,03
1,54
2,05
2,55
0,20
0,14
0,42
3,31
1,10
7,20
9,00
5,65
1.05
1,49
1,34
3,95

1,00
2,93
2,77
0,65
0,64 

'

2,10
2,04
1,69
1,-0
1,76
2,19
2,10
1,05
ü,»8
1,00
0,02
1.97
0,75
1,15
1,2J
1,01
0,74
0,74
1,45
1,70
0,77
0,98
1,88
1,94
2,25
4,40
4,10
0,68
4,;0
0,69

.0,88
0,58
2,88
1,72
0,75
1,25
2,30
1,78
2,20
1,53
3,10
2,10
4,00
3,15
0,88
0,32
0,24
1,10
3,80
2,90
1,10
C,68
1,05
0,63
3,23
3,15
1,29
2,40
1,95
0,85
2,21
2,83
2,75
1,15
1,53
0,87
2,13
2,65
2,85
2,76
0,73
1.52
3,70
1,04
0,96
1,90
1,03
2,74
1,25
1,00
1,55
2,14
2,55
0,20
0,12
0,42
3.55
1,10
7,50
9,03
5.65
1.05
1,46
1.32
3,95

1,00
2,93
2,79
0,65
0,64
.1,10
2,04
.,>0
0,97
1,76
2,20
2,11
1,05
„,»a
1,00
0,0..
1,97
ü,/7
1,15
;,2j
1,01
0./4
0,74
1,39
1,70
0,75
0,97
1,88
1,95
2,24
4,40
4,10
0,68
4,10
0,69
0,88
0,59
2,86
1,70
0,74
1,26
2,30
1,78
2,20
1,53
3,10
2,10
4,00
3,12
0,88
0,32
0,25
1,10
3,80
2,90
1,10
0,68
1,06
0,68
3,19
3,15
1,29
2,42
1,95
0,85
2,23
2,81
2,75
1.15
1,53
0,86
2,11
2.65
2,88
2,79
0,70
1,52
3,69
1,03
0,97
1,88
1,04
2,74
1,25
1,00
1,54
2,13
2,55
0,20
0,14
0,42
3,43
1,10
1,39
9,00
5,58
1,05
1.48
1.33
3,95

2,04
0,69
0,36

• 1,54

1,55
2,53
3,60
Est.

Est.
Esl.
Est.

¦ 0,58
4,17
4,30
Est.
1,56
1,82
Est.

1,49

1,47

5,36
1,42
Est.

1,37
2,44

Est.
0,56

1,45
Est.

4,35
Est.

Est.

Est.
1,49
0,63

1,22

1,36
0,35

Est.
Est.

2,27
1,93
1,92
1,77
2,20
Est.

1,90
1,04
4,44
0,95

Est.
2,67
5,97

25.00
6,67
2,33
5.21
Est.

1.47
0,33
0,72

:,33
2,31
Est.

84,75
130,i2
136,10

80,00
84,34

1 827
1.0
Soa

5
1.

Est. 120,i.O 27
5,56 73,„8 1.8
3,C0 129,33 1j
1,73 87,13 1 2a,
0,92 91,67 V586
1,44 411„
Esl. 8
Est. 100,03 1:0

103,24
122,22¦ 125,03
U4,i9

75,51
75,51
69,85
97,14

125,00
140,58
154,10
185,71
185,12
129,03

133,33

143,75
129,41

137,50
117,24
123,33
138,46
134,50
129,93
144,74
153,00

122,81
134,68
145,12
117,33

125.CO
90,16

91,67
144,68
126,19
128,30
131,28
136,36
186,96
124,10
118,90

144,81
118,07
105,77
100,00

136,51
109,90
113,25
114,29
115,77
122,81
146,15
146,43
110,75
80,83

106,22
155,22
113,22

133,91

153,85
116,67
116,67
144,73
103,77
158,93
164,53
175,47

91,93
93,01

150,76

3 40j
3
2

43
344

10
701
246

7à
16

281
84

320
16<

8
8
4

50
22

627
30

458
155

5
435

1
2

12
34

36l<
640
100

19
885
150
8J

159
550

2
265
227
791

2
185
145
113
140
524
524
20

2
IO

146
311

2
5 868

720
112

3
143
711
338
90

7
201
60

108
41
24
99
10

447
324
267
35

8
33
76

3
284

24
401

Dow Jones tem queda
de 10,13 pontos em NI
Nova Iorque — As ações cairam ontem, ao

nível mais baixo registrado em três semanas
na Bolsa de Valores de Nova Iorque, devido à
possibilidade de aumento nos preços ao con-
sumidor e nas taxas de juros. O indice indus-
trial Dow Jones, que aumentou 8,57 pontos
no dia anterior, registrou queda de 10,13 pon-
tos, fixando-se em 845.29 pontos no fecha-
mento.

Segundo os analistas, os investidores rece-
beram mal a declaração feita pelo diretor do
Conselho de Estabilidade de Salários e Preços,
Barry Bosworth, prevendo uma evolução bas-
tante desfavorável no indice de preços a va-
rejo em abril. Na sessão foram comercializa-
das um total de 33 milhões 230 mil ações,
contra os 28 milhões 680 mil no dia anterior.

Cotações da Bolsa de
Valores de Nova Iorque

Nova lorqut — Foi a seguinte a média Dow Jones na Bolsa
de Va.cres de Nova Iorque ontem;

Acõet Abert. Mix. Min. Fach.

30 Industriais
20 Transportes
li Serviços Públicos
65 Ações

853,17
231,84

104,47
293,05

856,12
232,62

105,07
294,18

842,17 845,29
226,77 227,80

103,72 104,36
288,86 290,12

PREÇOS FINAIS
Foram os seguintes os preços finais ra Bolsa de Valores

de Nova Iorque, ontem, tm dólares:

Airco Inc
Alcan Alum
Allíed Chem
AlIis Chalmers
Alcoa
Am Airlines
Am Cyanamid
Am Tel 8, Tel
Amf Inc
Anaconda
Atl Richfield
Atl Richfiedd
Avco Corp
Bendix Corp
Ben Cp
Bethlehem Steel
Boeing
Boise Cascade
Bord Warner
Braniff
Brunswick
Bourroughs Corp

34 1/4
29 1/8
41 3/8
31 1/2
45 1/2
12 1/2
28 3/4
60 7/8
19
30 3/4
50 7/8
50 7/8
25 3/8
40
21 3/4
24 7/8
47 3/8
29 1/4
31
13 3/4
16 3/4
71 5/8

Campbell Soup 35 1/4
Caterpillar Trac 57
CBS 42 1/4
Celanese 42 1/4
Chessie System 33 1/2
Chrysler Corp 11 1/4
Citicorp 24 3/8
Coca Cola 44 1/8
Colgate Palm 22
Columbia Pict 19
Commu Satellite 42 1/2
Cons Edison 22 1/8
Continental Oil 30 1/4
Control Data 31 5/8
Corning Glass 5B
CPC Intl 50 3/8
Crown Zellerbach 34 1/4
Dow Chemical 26 1/2
Dresser Ind 43 5/8
Dupont 115 1/4
Eastern Air 3/4
Eastman Kodak 55 1/2
El Paso Company 17 3/8
Esmark 29 7/8
Exxon 47 1/2
Fairchild 35
Rrestonc 14 1/2
Ford Motor 49 1/4

Gen Dynamics 58 1 /8
Gen Eletric 53 1 '2
Gen Foods 29 1 '2
Gen Motors 59 7 8
Gte 28 5,8
Gen Tire 26 5 8
Gotty Oil 167 3 4
Goodrich 17 1/4
Goodyear 17 1 4
Gracew 27 5-8

Gt Atl & Pae
Gulf Oil
Gulf & Western
IBM
Int Harvester
Int Paper
Int Tel & Tel
Jahnson & Johnson
Kaiser Alumin
Kennecott Cop
Liggett & Myers
Litton Indust
Lockheed Airc
LTV Corp
Manafact Hanover
Nabisco
Nal Distilliers
NCR Corp
N L Indust
Occidental Pet
Oltn Corp
Owens Illinois
Pacific Gas & El
Pan Am World Air
Pepsico Inc
Pfizer Chás
Phillip Morris
Phillips Pet
Polaroid
Procter & Gamble
RCA
Reynolds Ind
Reynolds Met
Royal Dutch Pet
Safeway Strs
Scott Paper
Shell Oil
Singer Co
Smithkeline Corp
Sperry Rand

. STD Oil Calif
STD Oil Indiana
Stown
Studew

Teledyne
Tenneco
Texaco
Texas Instruments
Textron
Trans World Air
Twent Cent Fox
Union Carbide
Uniroyal
Unifed Brands
US Industries
West Union Corp
Wcsth Elect
Woolworth

8 1/8
23 7/8
14 1/8

263 1/8
34
42 1/8
31 5/8
77 1/2
26 5/8
23 7/8
32 3/4
19 3/8
23 3/8

8 3/8
37 3/8
49 7/8
22 7/8
52 1/2
19
25 1/4
15 7/8
22
15 7/8

3/4
30 3/8
31 7/8
66 1/8
33 7/8
37 5/B
85 3/4
28 1/2
60 7/8
32 3/4
55 5/8
40 5/8
16
34
22 5/8
68
42 1/2
43 3/4
50
46 5/8
63 3/8
98
31
24
80
29
19
19
40
7
8
9
16
22
20

3/4
3/4
3/8

3/4
3/4
1/8
7/8
7/8
l/B
1/4

1/4

280

240

200 m

760 -
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O preço do contrato de maio teve ontem alta
de 58b pontos, impulsionado pelo último dia
de operação e pela notícia de geada no Paraná

Mercado externo
Chicago e Nova Iorque — Cotações

futuras nas Bolsas de mercadorias de
Chicago e Nova Iorque, intem:

MIS FECHAMENTO DIA
ANTERIOR

AÇÚCAR (Nl)
ctntl por libra (454 gr».)

N? 11

Julho
Setembro
Outubro
Janeiro
Março
Maio
Julho
Setembro

727
756
770
800
846
860
880
900

732
758
770
803
845
865
880
896

ALGODÃO (Nl)
cinli por libra (454 gr».)

Julho
Outubro
Dezembro
Março
Maio
Julho
Outubro

61,00
62,90
64,15
65,05
65,75
66,25
65,75

61,43
63,35
64,62
65,60
66,05
66,55
65,60

CACAU (Nl)
cent» por libn (454 gr».)

Julho
Setembro
Dezembro
Março
Maio
Julho

135,25
131,95
127,90
125,25
123,25
121,25

136,50
133,40
129,00
126,10
123,85
121,60

CAFÉ (NI)
canti por libra (454 9rs.)

Maio
Julho
Setembro
Dezembro
Março
Maio
Setembro

179,00
163,20
153,75
146,00
137,50
133,00
131,00

173,15
161,85
153,11
144,01
136,50
132,50
129,00

COBRE (Nl)
cents por libra (454 grt.)

Maio
Junho
Julho
Setembro
Dezembro
Janeiro
Março
Maio

61,90
62,00
62,60
63,70
65,30
o5,80
66,80
67,80

61,80
61,90
62,50
63,50
65,10
65,60
66,60
67,60

FARELO DE SOJA (CHICAGO)
Dólares por tonelada

Julho
Agosfo
Setembro
Outubro
Dezembro
Janeiro
Marco
Maio

180,50
180,10
178,00
174,20
171,60
172,20
173,50
174,50

179,20
179,00
176,00
170.S0
168,50
169,70
171,50
172,30

MES FECHAMENTO DIA .
ANTERIOR

ÕIEO DE SOJA (CHICAGO)
cents por libra (454 g)

Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Dezembro
Janeiro
Maio
Maio

27,10
26,30
25,50
24,50
24,20
23,75
23,45
23,60

26,87
25,95
24,95
24,15
23,40
23,05
22,67
22,50

SOJA (CHICAGO)
cent» por bushel (27,22 kg)

Julho
Agosto
Setembro
Novembro
Janeiro
Março
Maio
Julho

719
706
675
644
648
655
657
656

706
695
662
630
636
641
644
644

MILHO (CHICAGO)
cents por bushe! (25,46 kg)

Julho 263 257
Setembro 262 255
Dezembro 266 257

272 264
275 266
276 268

Março
Maio
Julho

TRIGO (CHICAGO)
cents por bushel (27,22 !¦•)

Julho 333 323
Setembro 335 326
Dezembro 341 331
Março 341 332
Maio 340 331

Metais
Londres: Cotações dos metais em

Lcndres, ontem:

à vista 740,50
3 meses 761,00

Cobra
Estanho [Standart)

à vista 6450
3 meses 6370
Estanho (High grande)

vista
meses

Zinco

vista
meses3

Prata

ã vista
3 meses
7 meses

6450
6385

3:3,50
334,53

236,20
293,30
286,40

741,00
762,00

6495
6375

6495
6395

321,00
335,00

286,40
293,40

Nctí: cebre, estanho, chumbo e zin-
co - em libras por toneladas.

Pr.ita — em p-nce por onça trov
(31,103 g)
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SERVIÇO FINANCEIRO

Empréstimos nos bancos
custam 46% em São Paulo

••;- São Paulo — As taxas de
juros aplicadas pelos ban-

^ cos comerciais — no des-
conto de duplicatas e pro-"" niíssórias continuam lnalte-' radas no mercado paulista,' tendo girado em torno de'"'46'% no dia de ontem, e se-'"'gundo o vice-presidente dan ¦ le&eração Brasileira dos
Bancos, Sr Gastão Vidigal
Baptista Pereira, "também
não se vislumbra nenhum'"'lato novo capaz de empur-""rà-las 

para cima ou para
baixo".

.it Da mesma forma, não so-''íreram alteração nos últi-
.'" mos dias as taxas de juros''/'praticadas 

pelos bancos co-"mérciais. Os diligentes ban-
jjíarios paulistas entendem'que não surgiu até agora

nem se prenuncia qualquer
... acontecimento d e Impor-"Saneia suficiente para alte-
.Irar o nível dessas taxas, pe-
-Jii.' menos nos próximos 60

¦< dias.
....... — Sem que se verifiquem
—baixas na remuneiação das

letras do Tesouro Nacional

ou no índice inflacionàrio
e enquanto a liquidez per-
manecer apertada, os ban-
cos seguramente não es-
tarão em condições de redu-
zlr as taxas atuais. Em
compensação, entendem
que elas se encontram no
limite máximo e não se
dispõem a ultrapassá-lo,
mesmo com o risco de per-
da da rentabilidade — afir-
mou o Sr Gastão Vidigal Ba-
Usta Pereira.

No Rio, o sistema banca-
rio não apresentou forte re-
dução em seu nível de re-
servas ontem. Assim, os ne-
goclos com cheques do Ban-
co do Brasil (usados para
cobrir as perdas dos bancos
na compensação) tiveram
suas taxas oscilando entre
2,80% e 2,40% ao mês. Os
financiamentos over night
lniciaram-se em 3,60% ao
mês, fixando-se em 3,00%
ao mês, no fechamento. O
volume de operações com
BB somou Cr$ 2 bilhões 220
milhões, segundo a Andima.

ChtquuBB
(%êoano-osuüimo$

«O-

60.

40_

20-k

™i|lPwmÊÊm

3» 4* 5* 6' 2» ontem

Over night
{taxis anuais mlTNos

ultknos s*isd»s)
«O»

60-

40--J \ÊÈk

U-yt i 1'""T
3a 4» 5* 6* 2» ontem

Mercado de LTN
Sn -•.'" O merc»do »b»rto d» l«tras do

T..»ouro Nacional voltou a registrar
maior tendência comprador» d» papeis,
principalmente pare os d» curto prazo,
O. maior giro d» negócios entre es
Instituições esteve concentrado nas

^ITN» com vencimento em agosto ne-
gociadas na faixe d» 33,57% elé~ '32,00% de desconto ao ano. E nas

IttTcóm vencimento em setembro cotadas
-entra 32,95% st» 32,77% de desconto

eo" ano. Ot financiamento, de.posição
- a -curtíssimo prezo tiveram suas taxas

-; situadas em 3,50% na abertura, fi-"xando-s. 
em 3,30% eo mês no fecha-

-3-niaAto. O volume da negócios com
,',;L:TH» somou CrS 69 bilhões 768 mi-
.. Inõas, segundo a ANDIMA. A seguir,

'"'ar'taxas médias anuais de desconto"d., todos os vencimentos:

VwicinMnt.
.24/05
31/05
07/06
14/06

/06HW8
2B/06

Compra

28,82
30,95
31,50
31,40
32,12
32,10

.33,92

Vende

26,82
28,95
29,45
30,55
30,47
30,60

.33,62

12/07
19/07
21/07

: 26/07
02/08
09/08
16/08
18/08
23/08
30/08
06/09
13/09
20/09
22/09
27/09
04/10
11/10' 
18/10
20/10
25/10
01/11
08/11
15/11• 17/11
15/12
19/01
23/02
16/03
20/04
18/05

33,85
33,77 '
33,73
33,67
33,57
33,47
33,37
33,30
33,10
33,00
32,95
32,90
32,85
32,81
32,77
32,72
32,65
32,57
32,50
32,39
32,10
31,87
31,50
31,50
31,05
30,55
30,05
29,55
29,05
28,55.

33,55
33,47
33,43
33,37
33,32
33,22
33,12
33,05
32,85
32,75
32,70
32,65
32,60
32,56
32,52
32,42
32,35
32,27
32,20
32,14
31,95
31,67
31,30
31,25
30.80
30,20
29,70
29,20
21,70
28,20.

Títulos públicos
O mercado secundário de títulos públicos e pri-

vados de renda fixa manteve-se com reduzida mo-
vlmentação para operações efetivas de compra e
venda, jà que a maior parte das instituições pro-
curava apenas concentrar seus negócios nos íinan-
clamentos de posição a curtíssimo prazo. Como re-
sultado, e seguindo a tendência do dia anterior, as
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional com
cinco anos de prazo e juros anuais de 6% não ti-
veram cotações fixadas pelas instituições financei-
ras. Seu valor nominal este mês está situado em CrS
262,85. As taxas dos financiamentos de posição por
um dia inciaram em 3,60% na abertura, fixando-se
em 3% ao mês no fechamento. O volume de opera-
rações com ORTNs, Incluindo os financiamentos,
somou Cr$ 5 bilhões 590 milhões, segundo amos-
tragem da ANDIMA.

^

Bolsa
Londres — A Bolsa de

-Valores de Londres recupe-
rou-se ontem, diante do

,. anúncio de aumento no in-
dice do produto interno
bruto, porém, sem conseguir
manter a totalidade de seu
.avanço. Os fundos de es-
tado ganharam abi meio
ponto, e o índice industrial
do Financial Times fechou
com alta de 1,8 pontos, ao

;¦ fixar-se em 470,6 pontos no
fechamento. Os títulos de
prestígio como Glaxo, Gúest
Keen e Unilever apresenta-

- ram alta de dois e quatro' pontos no fechamento.

LOJAS RENNER S. A.
Sociedade Anônima (I. Capitei Aberto

CG< F n° 92.754.73R'0001-62
DEMEC-RCA: 200-76/020

CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Ordinária

São convocados os senhores acionistas a sa reunirem em as-
sembléia geral ordinária, na sede social, na Av. Assis Brasil n.°
944, nesta Capital, as 14h30min, do dia 1.° d» junho do corrente
ano, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
•) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e vo-

tar o balanço patrimonial e o demonstrativo de resultados, re-
lativos ao exercido social encerrado em 28 de fevereiro de 1978;

b) Deliberar sobre a destinação do lucro liquido do exercido e
a distribuição de dividendos;

;) Ft«K*n Ho Conselho de Administração; (
d) Fixação da remuneração dos membros do Conselho de Adml-

nistração e da Diretoria.
Porto Alegre, 22 de mslo d« 1978

Herbert Bruno Renner
Presidente do Conselho de Administração

Egon Renner
Vice-Presidente do Conselho de Administração

Dr. Rlcco Harbich
Membro do Conselho de Administração IP

A Ruf garanteo que vende.
Completa linha de máquinas de
^ escrever e calcular

Brandão diz
que"open"tem
ação fiscal

Em meio aos debates que
se seguiram à sua exposição
sobre a divida pública e o
open market, o diretor-
financeiro do Banco d o
Brasil, e ex-gerenite da Divi-
da Pública do Banco Cen-
trai, Carlos Brandão, ad-
mitlu ontem, na Comissão
Consultiva Bane ária
(Coban), que a colocação de
Letras do Tesouro Nacional
já não é hoje apenas ins-
trumento de .política mone-
tária, mas é feita pelo Ban-
co Centrai principalmente
com fins de política fiscal.

O chefe do Departamento
da Divida Pública do Banco
Central, João Ari de Lima
Barros, também realizou
exposição na Coban, que
decidiu convidar o econo-
mista Alberto Sozin Fura-
guem, diretor do BD-Rio a
falar sobre o assunto em
reunião a ser marcada no
inicio de julho.

CMN decide
conversão

Crédito imobiliário pede
dinheiro do FAL no Procap

Calculadoras
eletrônicas d» meu.

Maquinei
d, escrever.

Somadorai
elétricas e manuaii
de alta qualidade.

Hamnwmi A portátil d,
menor peto • melhor qualidade.

Piei ume demoiutraçlo tem eompromltta t lembro*
que a Rufinentém um, oointtnf wriittncla técnica.

onoANizAçAo12^
Equipamento per» Escritório»

RIO DE JANEIRO - Rua Debret, 79 A • Tel.: 224,3022
SAO PAULO ¦ Rua da Consolação, 41 - Tel.: 259-1256

Filiaii em: Belo Horizonte - Porto Alegre - Curitiba

B^CASADAMOEDADOBR,*S*.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS

Chamamos a atenção dbs interessados para a TOMA-

DA DE PREÇOS, abaixo relacionada, cujo EDITAL se encon-

tra afixado na.Divisão de Aquisições, à Rua 24 de Feve-

reiro, 163 — Bonsucesso, onde quaisquer outras informa-

ções poderão ser obtidas.

t.'í

i

J

Eurodólar

Interbancário
O mercado interbancário

de cambio para contratos
prontos apresentou-se oíe-
recido ontem registrando
um bom volume de nego-
cios. As taxas para telegra-
mas e cheques situaram-se
entre Cr$ 17,355 e Cr$
17,298.0 bancário futuro es-
teve equilibrado, com movi-
mento regular de operações,
realizadas a Cr$ 17,370 mais
2,15% até 2,60% ao mês pa-
ra contratos com prazos de
30 até 180 dias, respectiva-
mente.

Taxas de câmbio
O dólar foi negociado ontem e CrS

17,270 para compra e CrS 17,370 para
venda. Nas operações com bancos sua
cotação foi de CrS 17,295 para re-
passe e CrS 17,355 para cobertura. As
taxas médias que se seguem tomam
por base as cotações de fechamento

Ministério das Minas e Energia

Eletrobras Centrais Elétricas Brasileiras SA

Chesf

A taxa interbancária de cambio de no mercado de Nova Iorque.
Londres, no mercado do eurodólar, fe-
chou ontem, para o per iodo de seis CrS dólares
meses em 8 5/16%. Em dólares, fran-
cos suíços e-marcos foi o seguinte o Argentina 0,0013 0,0226
seu comportamento. Austrália 1,1263 19,5638

Áustria 0,0655 1,1377
Dólares Bolivia 0,0495 0,8598

Inglaterra 1,8110 31,4571
% % Futuros • 90 dias 1,7973 31,2191

Canadá 0,8986 15,6087
7 dias 7 5/8 7 9/16 Chile 0.0321 0,5576

mês 7 3/4 7 5/8 Colômbia 0,0262 0.4551
meses 7 7/8 7 3/4 Dinamarca 0,1748 3,0363
meses 8 1/8 8 1/16

6 meses 8 3/8 8 5/16 Equador 0,0403 0.7000
ano 8 9/16 8 7/16

França 0,2138 3,7137
Francos Suíços

Holanda 0,4400 7,6428•/• %
Itália 0.001146 0,0199

meses 11/2 1 3/8 J»r>ão 0,004368 0,0759
meses 15/8 11/2 ,,_„

6 meses I 1 7/8 Kuwait 3.5821 62,2211
' «no 2 1/4 2 1/8 ... .„,,„ „,,.,México 0,0440 0,7643

""" Noruega 0.1826 3.1718

t'° *'• Peru 0,0076 0.1320
1 mêt 3 7/16 3 5/16 su€ci, 0,2139 3,7154' 
2 meses 3 1/2 3 3'8
3 meses 3 1/2 3 3/i U'u9u,i °-1784 3'0'88
6 meses 3 11/16 3 9/16 Venezuela 0.2328 4,0437
1 ano 3 3/16 3 11/16 Alemanha Oc. 0.4693 8.1517

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco

Referência: Edital DAT-02/78
Venda de Imóvel

A Companhia Hidro Elétrica do Sào Francisco-
Chesf - torna público que fará realizar licitação,no
próximo dia 12 de junho, às 15 horas, à Rua Or. Elphego
Jorge de Souza, Edifício André Falcão, Bloco B.
2.° andar. Sala de Abertura de Concorrências, Bongi,
Recife. Pernambuco, objetivando a venda do imóvel
localizado na Av. Governador Carlos de Lima
Cavalcanti (antiga Av. Quatro de Outubro), n.° 9,
com aproximadamente 4.729 m 2, juntamente com
o terreno contiguo, com cerca de 1.000 m2, este
com frente para a Rua Luiz Barbalho, no bairro do
Derbi, Recife, Pernambuco.
As Condições Gerais de Participação na Licitação
acham-se expressas no Edital DAT-02/78, do qual
os interessados deverão obter cópia nos seguintes
endereços:

. Divisão de Controle Centralizado de Estoques - DSCE,
situada à BR-232, km 7, Bongi, Recife, Pernambuco,
fone (0811 227-0995.
Setor Comercial de Salvador-SSC, à Avenida
Tiradentes, n.° 88, Caminho de Areia, Salvador, Bahia,
fone (071) 226-1004.
Divisão de Suprimento de Sào Paulo - DSSP,
à Rua Margarino Torres, n.° 46.7/469. Vila Maria,
São Paulo, Capital, fone (011) 292-8942.
Escritório do Rio de Janeiro - ERJ . à Av. Visconde de
Inhaúma. n.° 134, 8.° andar. Rio de Janeiro, Capital,
fone (021) 233-0231.
Nesses endereços lhes serão igualmente prestados
quaisquer esclarecimentos adicionais.
Dos concorrentes será exigido depósito, a titulo de
caução, de CrS 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros),
restituivel aos perdedores. Este depósito deverá ser
efetuado na Tesouraria da Chesf, no andar térreo do
Edifício André Falcão.
O ganhador terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da comunicação do resultado, para pagar
à Chesf 10% (dez por cento) do preço proposto pelo
imóvel, abatido o valor da caução. A integralização
do pagamento se dará no ato de lavratura da escritura.

Os empresários de crédito lmo-
biliário vão sugerir ao Governo que se-
jam reinjetados no mercado os recursos
depositados pelas próprias empresas
privadas no Fundo de Assistência à Li-
quidez do BNH (FAL), que foram desti-
nados ao BNDE, para aplicações do pro-
grama de financiamento da capitaliza-
ção das empresas privadas nacionais
(Procap).

A informação foi dada ontem, pelo
administrador da Apex e presidente da
Associação Regional das Empresas de
Crédito Imobiliário do Rio — ARECIP,
Sr Wellman de Queirós. Ele esteve com
o presidente da ADEMI (Associação de
Dirigentes de Empresas do Mercado
Imobiliário), Sr Mauro Magalhães, ini-
ciando uma ação conjugada que resulta-
rá num somatório de esforços para a
elaboração de pesquisas e estudos sobre
o mercado.

Substituição
O Sr Wellman de Queirós afirmou

que não é necessário apenas a altera-
ção na Resolução 386. Explicou que ou-
trás medidas precisam ser tomadas, pa-
ra reativar o crédito Imobiliário. A su-
gestão da ARECIP é a reinjeção no mer-
cado dos recursos do FAL, que seriam
substituídos pela arrecadação dos certi-

ficados de depósito bancário no Procap.
Segundo destacou, a destinação do

dinheiro do FAL para a pequena e mé-
dia empresa foi decidida quando o mer-
cado apresentava um volume alto de re-
cursos ociosos, situação inversa hoje."Atualmente os recursos ociosos são dos
certificados de depósito bancário, que
deveriam ser destinados ao Procap, 11-
berando os recursos do FAL ao BNH,
para que possam ser reaplicados no
mercado imobiliário", afirmou.

O presidente do BNH, Sr Maurício
Schulman, por sua vez, disse que antes
de se pensar em mudanças na Resolu-
ção 386, os empresários terão que mos-
trar ao banco que o preço dos imóveis
está declinando e que não há estoques
em São Paulo e no Rio. Ele está aguar-
dando as estatísticas da comissão de
empresários, para analisar as possíveis
alterações na Resolução com o Banco
Central.

Ontem, o presidente do BNH conce-
deu uma carta-patente à fundação de
seguridade da Embratel (Telus), para
que esta possa atuar como agente pro-
motor do banco, promovendo a constru-
ção de conjuntos habitacionais para seus
funcionários, com financiamento do
BNH. Sua atuação será idêntica à das
Cooperativas. A Telus tem como asso-
ciados, 98% dos funcionários da Em-
bratel, que somam 8 mil 100.

em ações PP Trindade pede ajuda a habitação

T.P. n.8 393/78 — encerramento dia 07-06-78

NUMERADORES DE CÉDULAS 
'

DIVISÃO DE AQUISIÇÕES
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Brasília — A regulamen-
tação da conversão em
ações preferenciais dos em-
préstümos externos obtidos
pelas empresas multinacio-
nais com atuação no pais,
conforme faculta o Artigo
59 da nova legislação do
Imposto de Renda das pes-
soas jurídicas, será votada
no próxima reunião do Con-
selho Monetário Nacional,
marcada para o final do
mês.

O assunto foi discutido
ontem pelo Ministro da Fa-
zenda, Sr Mário Henrique
Simonsen, com o presidente
e ó diretor da área externa
do Banco Central, Srs Paulo
Lira e Fernão Bracher, mas
nenhum dos três quis ante-
oipar o que ficou acertado
nem o que constará do voto
a ser apresentado ao CMN.

Pelo Artigo 59 da legis-
lação do IR da pessoa júri-
dica, consubstanciada n o
Decreto-Lei 1.598, de dezem-
bro do ano passado, só po-
dera ser convertidos em
ações os empréstimos regis-
trados no Banco Central
até 31 de dezembro de 1977,
enquanto o requerimento
de conversão tem prazo de
apresentação ao BC até 31
de dezembro deste ano.

São Paulo — O ex-presidente do
BNH, Sr Mário Trindade, admitiu a ne-
cessidade de criação de um Ministério
da Habitação, é, pedindo "perdão ao
amigo Simonsen", afirmou que o comba-
te à inflação não exige que se dispense
à construção civil e a todo o setor imo-
biliário o tratamento que lhe vem dls-
pensando a política antitoflacionário do
Governo.

Com isso, ele corroborou a afirma-
ção do vice-presidente da Secovi (Sindi-
cato das Empresas de Compra e Venda,
Locação e Administração de Imóveis),
Sr Romeu Chap Chap, que disse ontem

não haver fundamento na justificativa
oficial de que o Governo vem desaque-
cendo o mercado imobiliário para auxi-
liar o combate à inflação.

Falando como debatedor na Federa-
ção do Comércio do Estado de São Paulo,
o Sr Mário Trindade lembrou que o seu
ponto-de-vista foi posto em prática com
êxito durante o período em que presidiuo BNH. "Nos idos de 67 também enfren-
tamos o espectro inflacionàrio seme-
lhante ao atual e nem por isso sentimos
necessidade de exigir o sacrifício impôs-
to agora".

CEF mantém tetos para imóveis
Brasília — O orçamento da carteira

de habilitação e hipoteca da Caixa Eco-
nômica Federal para este ano foi man-
tido em Cr$ 13 bilhões, após a reunião
realizada ontem entre o Ministro da Fa-
zenda, Mário Henrique Simonsen, e seus
diretores para discutir as aplicações da
CEF em 1978. Até o mês passado a car-
teira aplicou Or$ 7 dos 13 bilhões pre-
vistos.

O diretor administrativo da Caixa,
Orlando Martins, admitiu que a capta-
ção em cadernetas de poupança não re-
gistrou reações às alterações introduzi-
das nas remunerações para tomar os de-
pósitos mais atrativos. Em abril ela che-
gou a cerca de CrS 450 milhões, "mas os
saques continuaram altos", "em que pese
esperarmos uma melhor expectativa pa-
ra o segundo semestre", afirmou.

O volume de captação da CEF este
ano, disse, 'ficará abaixo das estimativas
de crescimento, anteriormente calcula-
das em CrS 8 bilhões, ou seja, pouco
mais de 10% sobre o saído de CrS 87 bi-
lhões de 1977. Desta forma, a demanda
sobre a carteira de habitação "continua-
rá reprimida". Talvez, por Isso não se
anunciou ontem qualquer prazo para a
reabertura dos financiamentos a Imóveis
usados.

Outro assunto discutido na reunião
entre o Ministro Mário Henrique Simon-
sen e a diretoria da CEF, que durou duas
horas, foi a reformulação dos mecanis-
mos do Fundo de Apoio ao Desenvolvi-
mento Social (FAS), cujos recursos são
insuficientes para atender à procura.

FINOR . I : ... i. , Í

EM
LEILÃO ESPECIAL

NA BOLSA DE VALORES
DE FORTALEZA

No próximo dia 31, o FINOR vai movimentar
a Bolsa de Valores de Fortaleza.

Com o seu Certificado de Investimento (Cl), você poderá
comprar ações de grandes empresas que atuam no Nordeste.

Entregue seus Certificados a uma Corretora de Valores
de sua cidade, emita uma ordem de compra e participe

do primeiro grande leilão do FINOR em 1978.

Bolsa de Valores de Fortaleza.
Leilão Especial. Dia 31 de maio.

Informações adicionais nas Corretoras e Bolsas de Valores.

FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE- FINOR

bzbOperado pelo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

«*•
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p. Falecimentos

Rio de Janeiro
Antônio Uma det Santos, 54,

'! comerciante, no Prontocor. Na»-
'' cido no 'Rio de Janeiro, morava

em Copacabana. Casado com
Margarida Ferreira Santos, tinha
dois filhos e uma neta. Hiper-
tensão arterial.

Stlano Pessoa de Castro, 77,
Industriário, no Hospital Ad-
ventlsta Silvestre. Carioca, viú-
vo de Arbertina Duarte de Cas-
tro, morava em Ipanema. Tinha
três filha» e fietos. Edema Pul-
monar.

¦ornando Silva de Macedo,
44, motorista profissional, no
Hospital do INPS da Lagoa. Na-
tural do Rio de Janeiro, tinha
dois filhos, morava na Gávea.
Leucemia.

Adalberto Rodrigues de Bar-
ros, 82, fazendeiro, na residên-
cia no Leblon. Natural de Mi-
nas Gerais, era viúvo de Hele-
na Marcondes de Barros. Tinha
sobrinhos. Embolia pulmonar.

Carlos Pereira de Carvalho,
58, despachante aduaneiro, na
residência na Tijuca. Nascido
em São Paulo, era solteiro. Ti-

nha sobrinhos. Infarto do mio-
cárdio.

Lúcio Vieira Cardoso, 39,
contador, no Instituto Brasileiro
de Cardiologia. Carioca, casa-
do com Marli Pinto Cardoso,
morava em Piedade. Hiperten-
são arterial.

Glória Mendonça de Souza,
67, na residência em Maria da
Graça. Nascida no Rio da Ja-
neiro, viúva de Altair N. de
Souza, tinha um filho. Caque-
xia.

Maria José Correia Loureiro,
78, na residência em Oswaldo
Cruz. Carioca, solteira, Arterios-
clerose.

i
Adalgisa Barroso da Silva, 79,

professora primária, na resi-
dência em Bonsucesso. Pernam-
bucana, viúva de Rogério Silva,
tinha um filho e netos. Derrama
cerebral.

Dalva Moreira Cabral, 84, na
residência em Bangu. Natural
de Mato Grosso, era solteira.
Tinha vários sobrinhos. Parada
cardíaca.

Estados
Antoniata Alforriar» Nicoline,

81, em Juiz de Fora. Mineira
de Conceição do Rio Verde,
morava há três anos em Juiz
de Fora. Casada com o indus-
trial Rafael Nicoline, tinha se-
te filhos.

Valdamar Lucas Rego de Car-
valho, 79, em Juiz de Fora.
Advogado, jornalista e profes-
sor, aposentou-se em 1969 co-
mo Juiz-Auditor de Juiz de
Fora. Era casado com Hortên-
sia Cardoso Rego de Carvalho.

Caries Alberto Cafeiairo, 32,
comerciário, no Hospital Getú-
lio Vargas, em Salvador. Baia-
no da Capital, era casado com
Sônia Barreto Cafezeiro, Briga-
va com a mulher, quando esta
correu a procura de socorro na

casa do cunhado Edson Café-
zeiro, escrivão da Vara Co-
mercial. Os dois irmãos entra-
ram em luta corporal e, sen-
tindo-se em desvantagem, Ed-
son sacou de um revólver e
disparou.

Vanilda Bezerra Cabalcante,
36, no Hospital de Base de
Brasília. Natural de Pernambu-
co, solteira, era filha de Pedro
Cavalcante e de Maria Bezerra
Cavalcante. Peritonite.

José Etelvino Pinheiro, 73,
comerciante no Hospital de
Base de Brasília. Nascido no
Rio Grande do Norte, era viú-
vo e tinha seis filhos.

Celite Alves Costa, 80, na
sua casa em Brasília. Baiano,
viúvo, tinha quatro filhos, In-
farto do miocárdio.

Exterior
Joseph Colombo Sênior, 54,

no Hospital de Neyburgh, No-
va Iorque. Apesar de paralítl-
co há sete anos, quando foi
baleado numa tentativa de as-
sassinio, continuava considera-
do pelo FBI como o mais po-
deroso mafioso de Nova lor-
que, liderando uma família de
200 membros e associados. Ao
contrário de todos os outros
chefes do crime organizado,
que evitavam publicidade em
torno de suas atividades, au-
toproclamou-se chefe do movi-
mento de defesa dos direitos
cívicos dos ítelo-americanoj, ho-
je com mais de 45 mil filiados
em todos os EUA, além de mi-
lhares de seguidores. Recente-
mente, o movimento uniu-se a
Liga de Defesa dos Judeus,
uma organização igualmente
poderosa, mas cuja honestidade
de propósitos as autoridades
estão investigando. Nascido em
Brooklyn, a 16 de junho de
1923, filho de italianos, usava
a publicidade para dificultar as
investigações sobre suas ativl-
dades verdadeiras. Quando ba-
leado, a 20 de junho de 1971,
era investigado por controlar
um sindicato do jogo com mo-
vimento de mais de 10 milhões
de dólares (Cr$ 170 milhões),
por ano, por participação num
roubo de jóias no Condado de
Nassau e por perjúrio na soli-
citação d* uma licença de cor-
retor de imóveis. Sua ficha in-
cluía 13 prisões e três conde-
nações e multa por jogo clarv

Telefone para 264-6807

e faça uma assinatura do
i
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AVISOS RELIGIOSOS

destino. Durante 10 anos tra»
balhou como corretor a mais
seis como vendedor de uma
cadeia de açougues, proprie-
dade de uma família de mafio-
sos. Eram atividades "ridícula-

mente modestas", segundo, o
FBI, em relação às suas verda-
deiras, como chefe da família
Colombo, que terá, agora, co-
mo novo líder seu filho, Jo-
seph Júnior, que em 1970 foi
acusado de derreter moedas de
prata e vender os lingotes. En-
quanto decorriam as investiga-
ções, Colombo mobilizou a Li-
ga de Defesa dos Direitos Cí-
vicos dos Ítalo-Americanos e
foi feita uma vigília i porta da
sede do FBI em Nova Iorque.
O Governo acabou retirando a
queixa. A força da Liga foi de-
monstreda publicamente em
duas ocasiões recentes: quando
os produtores de O Poderoso
Chefio (cinema) • de O FBI
(televisão) foram "convidados"

a omitir do roteiro referências
a Máfia, o que «le» aceitaram.
Seu pai, Anthony, também ma-
fioso, foi assassinado a tiros,
em 1938, quando Colombo ti-
nha 15 anos.

Alipio Paraz-Tabernare San-
chon, 88, decano dos criadores
de touros bravos da Espanha,
em Salamanca. Há 64 anos ini-
ciou a primeira corrida de re-
ses de sua criação na Praça de
Touros de Barcelona. Dom Ali-
pio, como era mais conhecido,
era pai dos criadores Ignacio,
Aiipio, Fernando e Javitr.

¦Tim

DR. HELI SALMON

+ 

A família agradece as manifestações
de pesar recebidas e convida parentes
e amigos para a cerimônia religiosa

de 7.° dia que será realizada sexta-feira, dia
26, às 8,30 horas, na Paróquia de N.S. da
Ajuda, à Pça. Calcutá 23, Freguesia — Ilha do
Governador.

COMUNICA
003.00904.02.5
103.06294.01.1
103.09751.01.4
103.13491.02.7
103.18654.04.8
103.21313.01.4
103.21521.01.6
103.21593.01.7
203.02724.01.7
203.05843.01.7
203.06793.01.3
203.12275.02.4
203.14965.03.6
203.15466.02.5
203.16737.01.4
203.17320.04.4
203.J8347.01.9
203.18500.01.1
303.02418.01.9
303.04059.02.4
303.04950.01.0
303.09109.01.1
303.10137.01.0
303.12904.01.9
303.14060.01.2
303.14189.01.5
303.17247.02.4
303.17489.02.8
303.17881.01.7
303.18258.01.1
303.20120.01.9
303.20873.02.5
309.01201.08.7
309.01201.09.5
403.01203.03.0
403.01812.01.0
403.01812.02.9
403.01890.01.1
403.02436.01.2
503.01433.01.5
503.15523.01.7
503.19412.03.1
503.21062.01.3
503.24977.03.9
503.33530.03.9
803.00080.01.8
803.00080.02.6
803.00372.02.7
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Magistrado Auditoria do Exército
seqüestrado conclui hoje julgamento
reaparece de acusados de subversão

Maria Lydia recuperou Cr$ 500, relógio, anel e
pulseira que o assaltante conseguira levar

Assaltante é perseguido e
preso pela PM depois de

11 -ar*. |» casamento aoroubar mulher em Botafogo ««^ ^«aO segundo. Nao a
Maria Lydia Araújo de Andrada Serpa, 21 anos,

foi assaltada às llh40m de ontem na praia de Bo-
tafogo, no estacionamento em frente à Fundação
Getúlio Vargas, onde trabalha. O ladrão, Iran Felipe
Meireles Machado, de 19 anos, foi preso em flagran-
te por uma patrulha da Polícia Militar.

Sob ameaça de facão, Maria Lydia — que é
filha do General da reserva Luís Gonzaga de An-
drada Serpa — entregou Cr$ 500, pulseira, relógio
e anel. Apontado a uma patrulha do 2.° BPM pelo
guardador de carros Sebastião Lima dos Santos, o
assaltante foi perseguido até o Viaduto Pedro Al-
vares Cabral, onde foi agarrado e entregue à
10a. DP .

IAG atinge
20 anos de
atividades

O Instituto de Adiminds-
tração e Gerência, da PUC,
chega ao seu 20? ano de
atividades, realizando 6 0
cursos por ano, entre os
quais o de extensão, especi-
ais e seminários com pro-
íessores da New York
University, com a qual a
Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro
mantém convênio. Trans-
mitiu conhecimentos a mais
de 30 mil alunos.

O IAG criou o curso de
Pós Graduação em Ad-
ministração de Empresas, o
Curso de Especialização em
Administração de Empresas
e os Cursos de Pós Gradua-
ção em Nível de Aperfeiçoa-
mento de Finanças e Recur-
sos Humanos. Ministra
também cursos específicos
para empresas, entre as
quais a Petrobrás, Banco
Central, Caixa Econômica,
Banco do Brasil, Shell e
BNDE.

Guiné-Bissau
faz acordos
com o Brasil

Com dois acordos básicos
um de cooperação cienti-

fica e tecnológica e outro de
comércio, este com uma li-
nha de crédito a ser aberta
brevemente para a aquisi-
ção de produtos brasileiros

e um Tratado de Ami-
zade, a delegação da Guiné-
Bissau encerra hoje no Rio
seus contatos no país.

A delegação almoçou on-
tem com o Governador Fa-
ria Lima, no Iate Clube. A
tarde, houve uma visita à
indústria de pesca e esta-
leiros de Niterói. Hoje, a
delegação, que é chefiada
pelo Comissário de Estado
dos Negócios Estrangeiros,
Victor Saúde Maria, irá ao
Instituto Brasileiro de Ad-
ministração e à Fundação
Getúlio Vargas.

RELATÓRIO

Iran Felipe, que mora na
Rua Tupinambás, 53, em
Ramos, é conhecido na 10a.
DP onde esteve várias vezes
para averiguações, ou como
suspeito de pequenos furtos.
Em seu poder a polícia en-
confarou todos os pertences
de Maria Lydia, além de
dois relógios, procedência
que não soube explicar.
Iran vai ser interrogado,
pois para o delegado Helber
Muntinho, se ele não parti-
ciipou de outros furtos, deve

conhecer os ladrões que
operam na região.

O delegado está prepa-
rando um relatório a ser
entregue aos Reitores dias
Universidades Santa ürsula

e Hélio Alonso, com um ba-
lanço dos roubos ocorridos
desde que assumiu a delega-
cia, em Botafogo, há três
meses. Constam nos regis-
tiros; cinco furtos de auto-
móveis e 18 anrombamentos
de carros. Há dias, o estu-
dante Ivan França Salgado
foi assassinado por três la-
drões que levaram seu car-
ro e sua pasta.

Recife — O Desembarga-
dor aposentado José Deme-
trius de Paula Mendes, de
82 anos, seqüestrado na ma-
diugada d e quarta-feira
passada pelo Deiegado Pau-
Io Ferreira, ja voltou para
casa e está passando bem.
Ele foi íemaao ae casa por
soldados armados, mas a
Secretaria d e Segurança,
que descobriu onde se en-
contrava, intormou que o
Delegado agiu por conta
própria.

O Desembargador Agame-
non Duarte mandou uma
carta ao ^residente da ite-
publica e ao Supermo Trl-
bunal Federal, denunciando
o nato e casse que as causas
do seqüestro devem estar 11-
gadas á disputa pela heran-
ça do Desembargador, que,
depois de viúvo, casou com
uma jovem de 32 anos. A
Secretaria de Segurança
abriu inquérito.

Demetrius de Paula Men-
des. há um ano atrás, apai-
xonou-se por uma moça e
passou uma procuração pa-
ra se casar com ela, mas
o casamento foi feito e re-
gistnaoo com a mae da noi-
va como nubente. Embora
vivendo com a iilha, o Sr
Demetrius está, oíicialmen-
te, casado com a mãe dela.

Os filhos do primeiro
casamento do Desemíbar-

impedir o
conseguindo,

entraram com uma ação de
Interdição de venda das
terras do pai. o ilauido medi-
co, solicitado peio Juiz para
atestar a sanidade mental
do Desembargador, foi-lhe
favorável. Uma outra ação
que foi impetrada pelos ad-
vogados dos filhos, sou-
citando o afastamento do
Juiz encarregado do caso,
alegando suspeiçào, ainda
mão foi julgada.

Logo que o Desemíbar-
gador foi seqüestrado, sua
mulher comiunlcou-se com a
Secretaria Ide Segurança,
pedindo que fossem toma-
das providências. No dia
seguinte, o Sr Demetrius
foi encontrado na casa de
uma amiga de sua filha.

Criminosa é
presa 10
anos depois

Salvador — Dez anos após
ter matado o marido atean-
do-lhe fogo enquanto dor-
mia, e três depois de ser
condenada pelo Tribunal
do Júri em Feira de Santa-
na, a professora Maria Fer-
reira Costa, 34 anos, foi pre-
sa na Capital, e ontem
mesmo levada de volta á
cidade onde deverá cum-
prir oito anos de reclusão.

Maria Ferreira responde-
ra ao processo em liberda-
de, mas, às vésperas do
julgamento, em 1975, desa-

A Ia. Auditoria do Exército adiou para hoje o
final do julgamento dos jornalistas Anselmo Góes,
Anderson Campos, Luís Paulo Machado e Maurício
Azedo e dos professores Aírton Queirós Albuquer-
que, Elivan e Nelson Rosa, acusados de pertencerem'ao Partido Comunista Brasileiro e enquadrados nó
Artigo 43 da Lei de Segurança Nacional, que prevêde dois a cinco anos de reclusão. ..','.' I

O julgamento começou às 13h30m de ontem,
com a acusação feita pela procuradora Renée Solan-
ge da Fonseca França e prosseguiu até às 19h, com
a defesa feita pelos advogados Alcione Vieira Pinto'
Barreto, Evaristo de Morais Filho, Modesto da SÜ-
veira e Humberto Jansen. Como a Procuradoria pe^disse réplica, o juiz-auditor marcou a continuação,
do julgamento para as 13h30m de hoje.

PM confirma estudos para
facilitar o estacionamento
mas não cessa a repressão

A Polícia Militar, através do seu Estado-Maior,
realmente estuda a possibilidade de dosar a repres-
são ao estacionamento nas calçadas de acordo com
a importância da rua e outras características, mas, pareceu de Feira de Santa- charcando-o posteriormente
enquanto o assunto não fica definido, não haverá na. Ela estava morando de álcool e ameaçando in-

AS ACUSAÇÕES

Segundo a Promotoria,
todos são acusados de per-
itencer ao Partido Comunis-
ta Brasileiro. Luis Paulo
Machado é acusado de tex
viajado à União Soviética,
onde iteria freqüentado a
escola do Konsomol, sendo
uma espécie de cobrador do
PC e distribuidor do jornal
A Voz Operária. Maurício
Azevedo receberia as contri-
buições de Luis Machado e
as encaminharia para "es-
calões superiores", segundo
a Procuradoria. Ambos fo-
ram presos em março de
1976.

> Seguindo a procuradoria,
Anselmo Rezende Góes
também teria estado na
União Soviética e cursado
a escola do Konsomol, além
de ser membro do "Comitê
de Imprensa do PC". Do
mesmo comitê participou o
jornalista Anderson Cam-
pos, segundo a acusação,
que destacou ainda o fato
de o mesmo ter sido vetado
pelo DRT ao tentar tomar
posse na Ia. secretaria do
Sindicato dos Jornalistas,
para a qual foi eleito. O
professor Aírton Queirós é
acusado de tor freqüentado
a escola do Konsomol e de
tentar, com Elivan e Nelson
Rosa, "moldar o cérebro de
professores uni versitários
para as idoutrinas marxista-
leninista".
\
SESSÕES ESPIRITAS

Preliminarmente à defe-
sa, foram lidas as declara-
ções dos acusados em juízo,
segundo as quais Maurício
Azedo, Aírton de Albuquer-
que Queirós e Luis Paulo
Machado permaneceram in-
comunicáveis por períodos
que variaram de 10 a 13
dias, antes de seus depoi-
mentos serem tomados pelo
delegado Borges Fortes, no
DOPS.

Durante esse período, os
acusados relatam que num
lugar não Identificado to-
riam sofrido sevicias, que
incluíam choques elétricos,
amarrados numa cadeira
de barbeiro (a cadeira do
dragão) e "sessões espiri-
tas", prática que consistia
em pendurar o acusado pe-
Ias mãos e fazê-lo rodar
como se fosse um pião, en-

qualquer tolerância, informou ontem o chefe do
Serviço de Relações Públicas, Coronel Artur Rosa
Delamare.

As viaturas que a corporação recebeu há três
semanas para usar no policiamento — quatro re-
boques e 70 motocicletas — ainda não foram usadas
porque o Detran ainda não deu a documentação
completa de todas elas. Em conseqüência, apenas
no Centro, onde já se dispunha de equipamentos,
têm continuado com regularidade as operações com
reboque.

ALCINA FERREIRA MASCARENHAS
(FALECIMENTO)

+ 

Gal. Bolívar Oscar Mascarenhas, Cel. Anderson Oscar Mascarenhas,
esposas, filhos, noras e netos, comunicam o falecimento de sua querida
genitora, sogra e avó, ocorrido às 9,30 horas de ontem e convidam
parentes e amigos para o sepultamento a realizar-se hoje, dia 24 de

maio, às 10 horas, saindo o féretro da Capela Real Grandeza — sala 2, para o
Cemitério de São João Batista. (P

NO CENTRO

As operações de ontem no
Centro, chefiadas pelo sar-
gento Augusto, começaraiai
às 9h30m e terminaram ás
18h. Os três reboques reco-
lheram 30 veicuios nas Pia-
ças Mauá, Mahatma Ghan-
di, nas Ruas do Acre, May-
rink Veiga, Visconde d e
Inhaúma, Luís de Camões,
São Bento, Moncorvo Filho,
Alcântara Machado, Belas
Artes, Santa Rita, Quatro
de Julho, Avenidas Antônio
Carlos, Nilo P eç a n h a e
Campo de Santana.

MAIOR ABUSO

Apesar da regularidade e
do aparato da ação policial
no Centro, em cumprimento
ao Código Nacional d e
Transito, um dos maiores
abusos continua sendo co-
metido, impunemente, pela
Empresa Brasileira de Cor-
reios e Telégrafos. Suas via-
turas (.Kombi), principal-
mente na Gerência de Ope-
rações Telegráficas, com se-
de no antigo prédio da Pra-
ça 15, tomaram conta da
c a lç ada, transformando-a
num pátio de operações de
embarque e desembarque
de equipamentos e pessoal.
O estacionamento, além de
f 1 a grantemente irregular,
se faz encostado à movi-
mentada passarela de pe-
destres para as estações das
barcas e aerobarcos.

Há periodos em que a ir-
regularidade se agrava, co-
mo na hora do almoço ou
no inicio e íim do expedien-
te, quando até 10 veículos
param de uma só vez. O

gerente de Operações Tele-
gráficas, Sr William da Sil-
va, não soube expiicar o
problema, mas a Direção
Regional da EBCT, através
do assessor Léo Brainer, ad-
mitiu que a empresa está
agindo Irregularmente, não
só porque seus veículos es-
tacionam na calçada, como
também porque não têm
autorização do Detran. "Há
um ano, por ofício, nós pe-
dimos autoriaação para es-
tacionar, mas não recebe-
mos resposta", informou o
assessor. ,

O Detran confirmou ter
recebido o pedido, para vá-
rias agências postais, dando
parecer favorável em diver-
sos casos, mas o da Praça
15 é diferente. Há uma por-
taria que autoriza a mar-
cação de áreas para estacio-
namento em frente a agên-
cias postais, para movimen-
tação de- malotes, mas não
em cima da calçada.

O PLANO

O chefe do Serviço de Re-
lações Públicas da PM con-
firmou a realização de estu-
dos coordenados pelo Esta-
do-Maior sobre os proble-
mas de estacionamento nos
diversos bairros, principal-
mente Centro e Zona Sul,
para definição de eixos prio-
ritários. "O Código — disse
o Coronel Delamare — é
frio: não se pode estacionar
na calçada. Então punimos.
Mas a realidade social exige
adaptações da lei. Há ruas
e ruas. Em umas o estacio-
namento causa transtor-
nos; em outras, não. E isso
que vamos definir, para do-
sar a repressão e agir com
tolerância em certos casos".

com outro companheiro, e
ensinando numa escola
municipal, no Pero Vaz,"pensando que tudo já ha-
via sido esquecido", confor-
me disse aos policiais ao
ser presa.

Na noite de 9 de janeiro
de 1968, segundo o proces-
so, a professora foi espan-
cada pelo marido Hamilton
Costa Ferreira, às vistas de
amigos e vizinhos. Em se-
guida ele foi dormir. Maria
Ferreira espalhou um litro
de álcool no corpo do ma-
rido e ateou fogo.

Jornal vê
vermelhos

cendiá-lo.
Ao julgamento estiveram

presentes cerca de 80 pes-
soas, que lotaram a sala de
sessões. Entre os assistentes
estavam o presidente da
ABI, Barbosa Lima Sobri-
nho, e o Deputado Edson
Kahir (MDB).

O advogado Alcione Viei-
ra Pinto Barreto disse que"este é apenas mais um
processo de inúmeros em
que o Ministério Público
pretende que se condene
unicamente com base em
comissões'. Mostrando que
comissões sem provas adiei-
anais, ainda mais quando

obtidas sob coação, não têm
valor legal, destacou que.q,
processo tem duas partes;'
uma antes e outra depois-
de seu conhecimento pelo
então comandante do i<>
Exército, General Reynaldol
Mello de Almeida.

O advogado lembrou què^
apenas os que foram presos
incomunicáveis confessa-
ram. Após a intervenção do-
Comandante do I? Exército,
cessando as violências, não
houve mais confissões. Pos-
teriormente, já na fase de
auditoria, os réus desmenti-
ram o que haviam afirmado
e denunciaram as pressões,
a que foram submetidos."A Promotoria não pro-
vou que Maurício Azedo ou
qualquer dos aqui presentes
pertençam ao PC e a ela
cabe o ônus da prova", disse
u advogado, citando o Artd-
go 9 do Código de Processo
Penal Militar para afirmar
que o apurado na fase de
inquérito tem caráter ins-
tirução provisória.

PROCESSO ILEGAL

Segundo advogado Eva-"'
rlsto de Morais Filho, "o!
que caracteriza este proces-
so é a ilegalidade, que co-,~
meça pelo fato de que hé-"
nhum cidadão pode ser pré-"
so, a não ser em flagrante
delito, ou por ordem escrita
de autoridade competente,'
o que não ocorreu, caractgV!
rizando-se assim o seques-
tro".

Destacou os longos perlo-
dos de incomunicabilidade
como forma de coação e
mostrou que essa técnica é
inclusive empregada por co-
munistas chineses para tor- -
turar seus prisioneiros.

Contestou uma das acu-.
sações da procuradora, que
afirtnava ter o jornalista
Anderson Campos Ido para
a redação de O Globo em
1972 e imediatamente ini- -
ciado uma base do Partido,
durante os anos de 72/73.

O advogado demonstrou"
que só em 1974 o jornalista"
citado começou a trabalhar
naquele jornal.

Modesto da Silveira ¦ •-
Humberto Jansen voltaram
a questionar a validade de
provas obtidas apenas atra-,.
vés de confissões e testeniu-
nhos de policiais, sendo pois
lembraram, não foi provada
sequer a ida à União Sovié-
tica dos acusados. A Policia
Federal, segundo os advoga-
dos, informou apenas que.,
saíram para Paris. Além ,
disso, o advogado Humberto
Jansen referiu-se a mate-
rial apreendido na casa de
Luis Paulo Machado e rela-
cionado como subversivo. O...
material, segundo leu, é in-
teiramente constituído de .
matérias publicadas em jor-
nais, incluindo artigos de
Carlos Castello Branco,
Carlos Chagas, e uma longa,
entrevista de Fidel Castro,
publicada na imprensa, so-
bre problemas internado*
nais.

Matador do capitão alega:
em Roraima espancamentos constantes^

e diz que vai matar-seBoa Vista — O Jornal
Boa Vista, de propriedade
do Governador do Territó-
rio de Roraima e dirigido
pelo Sr Péricles V e rç o s a
Perruci, circulou ontem com
editorial de primeira págl-
na em que denuncia "os
muitos crimes políticos que
já foram cometidos neste
T e r r i t ó r i o", devido á
atuação "de certa minoria,
os esquerdinhas vermelhos
de Roraima", semelhantes
ao grupo Brigadas Verme-
lhas, da Itália.

O editorial, lntitu^do Al-
do Moro: uma vitima e
uma lição, depois de tratar
em 121 linhas da morte do
lider democrata-cristão, de-
dica 77 à denúncia do grupo
que "bandeou-se 

para a
opdsição e, apesar de cons-
tituir minoria, consegue
agora, graças aos treina-
mentos realizados no exte-
rior, como asilados ou fugi-
tivos da Justiça, agitar, pro-
movendo reuniões clandes-
tinas".

O Vereador Older Brasil,
do MDB, repudiou o artigo
e prometeu fazer uma anà-
lise minuciosa, respondendo
a "este Jornal do Governo,
preocupado em elogiar o
Governador e perseguir a
todos que fazem oposição".

Valdecí Sangí de Souza, 26 anos, que no dia
24 de março junto com Luiz Fernando de Souza'e
Silva, 20 anos, matou em Copacabana, a socos, pon-
tapes e golpes de judô, o Capitão-de-Fragata Thales
de Aquino Correia, disse ontem ao Juiz Nelson Fon-
tes Siffert, do 2.° Tribunal do Júri, que vai suici-
dar-se porque tem apanhado muito na prisão. ZZ

Levado do Presídio Ary Franco para prestar
depoimento, Valdecí chorou na sala de audiências^
mostrou marcas de espancamentos que sofreu, tããr
to na Marinha como na Polícia Civil. Ele disse que
no dia do crime só fumou meio cigarro de maconha
com Luiz Fernando e afirmou que só seu compS-"
nheiro agrediu o Capitão.
CONTRADIÇÕES

Quando Luiz Fernando
prestou depoimento, disse
que havia cheirado cocaína
na Praça Serzedelo Correia,
em Copacabana, antes de ir
para a Rua Djalma Urich
com o amigo. Ontem Vai-
deci disse que estavam"com a cabeça boa" na ho-
ra do crime e alirmou não
ser viciado em entorpecen-
tes.

Explicou que encontrou
Luiz Fernando na Lapa on-
de tomaram vinho e fuma-

ram meio cigarro de macq^
nha. Seguiram para Copa-
cabana, beberam mais -vi-
nho, e foram caminhando
na Rua Prado Júnior*
mexendo com as garota»;
até a Djalma Urich. Neste-
ponto, Luiz Fernando Cá»-
mou um senhor de homos-
sexual e como ele reagiu
dando dois socos em Vai-
deci, seu companheiro agre-
diu-o.

Depois de dois golpes o
Capitão bateu numa árvore
e Luiz Fernando atracou-se
com ele, deixando-o caído
no chão.
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Falecimentos
Rio de Janeiro

Antônio lima doa Santos, 54,
comerciante, no Prontocor. Nas-
cido no Rio de Janeiro, morava
om Copacabana. Casado com
Margarida Ferreira Santos, tir.ha
dois filhos e uma neta, Hipar-
tensão arterial.

Stlano ¦'••asa d» Castro, 77,
inerustriirio, no Hospital Ad-
ventlsta Silvestre. Carioca, viú-
vo d* Albertina Duarte de Cas-
tro, morava em Ipanema. Tinha
três filhas e netos. Edema fui-
monar.

Fernando Silva do Macedo,
44, motorista profissional, no
Hospital do INPS da Lagoa. Na-
furai do Rio d* Janeiro, tinha
dois filhos, morava na Gávea,
leucemia.

Adalberto Rodrigues do lar-
ros, 82, fazendeiro, na residên-
cia no Leblon. Natural de Mi-
nas Gerais, era viúvo de Hele-
na Marcondes de 'Sarros. Tinha
sobrinho*. Embolia pulmonar.

Cariei Pereira d* Carvalho,
58, despachante aduaneiro, na
residência na Tijüca. Nascido
em São Paulo, «ra solteiro. Ti-

nha sobrinhos. Infarto do mio-
cárdio.

i

lúcio Vieira Cardoso, 39,
contador, no Instituto Brasileiro
de Cardiologia. Carioca, casa-
do com Marli Pinto Cardoso,
morava em Piedade. Hiperten-
são arterial.

Olérie Mendonça de Souia,
67, na residência em Maria da
Graça. Nascida no Rio de Ja*
neiro, viúva de Altair N. da
Souza, tinha um filho. Caque-
xia.

Maria José Correia Loureiro,
78, na residência em Oswaldo
Cruz. Carioca, solteira, Arterios*
clerose.

Adalgisa tarroso da Silva, 79,

professora primária, na resi-
dência em Bonsucesso. Pernam-
bucana, viúva da Rogério Silva,
tinha um filho e netos. Derrame
cerebral.

Oelva Moreira Cabral, 84, na
residência em Bangu. Natural
de Mato Grosso, era solteira.
Tinha vários sobrinhos. Parada
cardíaca.

Estados
Antoniata Alternar* Nicoline,

81, em Juiz de Fora. Mineira
de Conceição do Rio Verde,
morava há três anos em Juiz
de Fora. Cisada com o indus-
trial Rafael Nicoline, tinha se-
te filhos.

Valdemar lucas Rego d* Cer-
valho, 79, em Juiz de Fora.
Advogado, jornalista e profes-
sor, aposentou-se em 1969 co-
ms Juiz-Auditor de Juiz de
Fora. Era casado com Hortên-
«ia Cardoso Rego de Carvalho.

Carlos Alberto Cafeieiro, 32,
comerciário, no Hospital Getú-
lio Vargas, em Salvador. Baia-
no di Capital, era casado com
Sônii Barreto Cefezeiro. Briga-
va com a mulher, quando esta
correu à procura de socorro na

casa do cunhado Edson Café-
zeiro, escrivão da Vara Co-
mercial. Os dois irmãos entra-
ram em luta corporal e, sen-
tindo-se em desvantagem, Ed-
son sacou de um revólver e
disparou.

Vanilda Bezerra Cabalcante,
36, no Hospital de Base de
Brasília. Natural de Pernambu-
co, solteira, era filha de Pedro
Cavalcante e de Maria Bezerra
Cavalcante. Peritonite.

José Etelvino Pinheiro, 73,
comerciante^ no Hospital de
Base de Brasília. Nascido no
Rio Grande do Norte, era viú-
vo e tinha seis filhos.

Celito Alves Costa, 80, na
sue casa em Brasília. Baiano,
viúvo, tinha quatro filhos. In-
farto do miocárdio.

Exterior
. Jsseph Colombo Sênior, 54,

no Hospital de Neyburgh, No-
va Iorque. Apesar de paralíti-
co há sete anos, quando foi
baleado numa tentativa d* as-
sassinio, continuava considera-
do pelo FBI como o mais po-
deroso mafioso de Nova lor-
que, liderando uma famili* de
200 membros * associados. Ao
contrário d» todos os outros
chefes do crime organizado,
que evitavam publicidade em
torno de suas atividades, au-
toproclamou-se chefe do movi-
mento de defesa dos direitos
cívicos dos ítalo-americanos, ho-
j* com mais de 45 mil filiados
em .todos os EUA, além de mi-
lhares de seguidores. Recente-
mente, o movimento uniu-se ã
Liga de Defesa dos Judeus,
uma organização igualmente
poderosa, mas cuja honestidade
de propósitos is autoridades
estão investigando. Nascido em
Brooklyn, a 16 de junho de
1923, filho de italianos, usava
a publicidade para dificultar as
investigações sobre suas «tivl-
dades verdadeiras. Quando ba-
leado, a 20 de junho de 1971,
era investigado por controlar
um sindicato do jogo com mo-
vimento de mais de,10 milhões
de dólares (Cr$ 170 milhões),
por ano, por participação num
roubo de jóias no Condado de
Nassau e por perjúrio na aoli-
citação de uma licença d* cor-
retor de imóveis. Sua ficha in-
cluía 13 prisões e três conde-
nações e multa por jogo clan-

destino. Durante 10 anos tra*
balhou como corretor e mais
seis como vendedor de uma
cadeia de açougues, proprie-
dade de uma família de mafio-
sos. Eram atividades "ridícula-

mente modestas", segundo o
FBI, em relação às suas verda-
deiras, como chefe da família
Colombo, que terá, agora, co-
mo novo líder seu filho, Jo-
seph Júnior, que em 1970 foi
acusado de derreter moedas de

prata e vender os lingotes. En-
quanto decorriam as investiga-
ções, Colombo mobilizou a Li-
ga de Defesa dos Direitos Ct-
vicos dos Ítalo-Americanos e
foi feita uma vigília á porta da
sede do FBI em Nova Iorque.
O Governo acabou retirando a
queixa. A força da Liga foi de-
monstrada publicamente em
duas ocasiões recentes: quando
oa produtores de O Podereto
Chefio (cinema) e de O FBI
(televisão) foram "convidados"

a omitir do roteiro referências
à Máfia, o que eles aceitaram.
Seu pai, Anthony, também ma-
fioso, foi assassinado a tiros,
em 1938, quando Colombo ti-
nha 15 anos.

Alipio Perei-Tabernero San-
chon, 88, decano dos criadores
de touros bravos da Espanha,
em Salamanca. Há 64 anos ini-
ciou a primeira corrida de re-
ses de sua oriação na Praça de
Touros de Barcelona. Dom Ali-

pio, como era mais conhecido,
era pai dos criadores Ignacio,
Alipio, Fernando e Javier.

Telefone para 264-6807

e faça uma assinatura do

JORNAL DO BRASIL

AVISOS RELIGIOSOS

DR. HELI SALtWON

+ 

A família agradece as manifestações
de pesar recebidas e convida parentes
e amigos para a cerimônia religiosa

de 7.° dia que será realizada sexta-feira, dia
26, às 8,30 horas, na Paróquia de N.S. da
Ajuda, à Pça. Calcutá 23, Freguesia — Ilha do
Governador.

dMMHD
COMUNICA

003.00904.02.5
103.06294.01.1
103.09751.01.4
103.13491.02.7
103.18654.04.8
103.21313.01.4
103.21521.01.6
103.21593.01.7
203.02724.01.7
203.05843.01.7
203.06793.01.3
203.12275.02.4
203.14965.03.6
203.15466.02.5
203.16737.01.4
203.17320.04.4
203.18347.01.9
203.18500.01.1
303.02418.01.9
303.04059.02.4
303.04950.01.0
303.09109.01.1
303.10137.01.0
303.12904.01.9
303.14060.01.2
303.14189.01.5
303.17247.02.4
303.17489.02.8
303.17881.01.7
303.18258.01.1
303.20120.01.9
303.20873.02.5
309.01201.08.7
309.01201.09.5
403.01203.03.0
403.01812.01.0
403.01812.02.9
403.01890.01.1
403.02436.01.2
503.01433.01.5
503.15523.01.7
503.19412.03.1
503.21062.01.3
503.24977.03.9
503.33530.03.9
803.00080.01.8
803.00080.02.6
803.00372.02.7

IAG atinge
20 anos de
atividades

O Instituto de Adminis-
tração e Gerência, da PUC,
chega ao seu 20? ano de
atividades, realizando 6 0
cursos por ano, entre os
quais o de extensão, especi-
ais e seminários com pro-
fessores da New York
University, com a qual a
Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro
mantém convênio. Trans-
mitiu conhecimentos a mais
de 30 mil alunos.

O IAG criou o curso de
Pós Graduação e m Ad-
ministração de Empresas, o
Curso de Especialização em
Administração de Empresas
e os Cursos dè Pós Gradua-
ção em Nivel de Aperfeiçoa-
mento de Finanças e Eecur-
sos Humanos. Ministra
também cursos específicos
para empresas, entre as
quais a Petrobrás, Banco
Central, Caixa Econômica,
Banco do Brasil, Shell e
BNDE.

Guiné-Bissau
faz acordos
com o Brasil

Com dois acordos básicos
um de cooperação cienti-

fica e tecnológica e outro de
comércio, este com uma li-
nha de crédito a ser aberta
brevemente para a aquisi-
ção de produtos brasileiros

e um Tratado de Ami-
zade, a delegação da Guiné-
Bissau encerra hoje no Rio
seus contatos no pais.

A delegação almoçou on-
tem com o Governador Pa-
ria Lima, no Iate Clube. A
tarde, houve uma visita à
indústria de pesca e esta-
lelros de Niterói. Hoje, a
delegação, que é chefiada
pelo Comissário de Estado
dos Negócios Estrangeiros,
Victor Saúde Maria, irá ao
Instituto Brasileiro de Ad-
ministração e à Fundação
Getúlio Vargas.

ALCINA FERREIRA MASCARENHAS
(FALECIMENTO)

+ 

Gal. Bolivar Oscar Mascarenhas, Cel. Anderson Oscar Mascarenhas,
esposas, filhos, noras e netos, comunicam o falecimento de sua querida
jenitora, sogra e avó, ocorrido às 9,30 horas de ontem e convidam
parentes e amigos para o sepultamento a realizar-se hoje, dia 24 de

maio, ás 10 horas, saindo o féretro da Capela Real Grandeza - sala 2, para o
Cemitério de São João Batista. (p
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Maria Lydia recuperou Cr$ 500, relógio, anel e
pulseira que o assaltante conseguira levar

Assaltante é perseguido e
preso pela PM depois de
roubar mulher em Botafogo

Maria Lydia Araújo de Andrada Serpa, 21 anos,
foi assaltada às llh40m de ontem na praia de Bo-
tafogo, no estacionamento em frente à Fundação
Getúlio Vargas, onde trabalha. O ladrão, Iran Felipe
Meireles Machado, de 19 anos, foi preso em flagran-
te por uma patrulha da Polícia Militar.

Sob ameaça de facão, Maria Lydia — que é
filha do General da reserva Luís Gonzaga de An-
drada Serpa — entregou Cr$ 500, pulseira, relógio
e anel. Apontado a uma patrulha do 2.° BPM pelo
guardador de carros Sebastião Lima dos Santos, o
assaltante foi perseguido até o Viaduto Pedro Al-
vares Cabral, onde foi agarrado e entregue à
10a. DP .
RELATÓRIO

Iran Felipe, que mora na
Rua Tupinambás, 53, em
Ramos, é conhecido na 10a.
DP onde esteve várias vezes
para averiguações, ou como
suspeito de pequenos furtos.
Em seu poder a policia en-
controu todos os pertences
de Maria Lydi'a, além de
dois relógios, procedência
que não soube explicar.
Iran vai ser interrogado,
pois para o delegado Helber
Murtinho, se ele não parti-
cipou de outros furtos, deve

conhecer os ladrões que
operam na região.

O delegado está prepa-
rando um 

' relatório a ser
entregue aos Reitores das
Universidades Santa úrsula

e Hélio Alonso, com um ba-
lanço dos roubos ocorridos
desde que assumiu a delega-
cia, em Botafogo, hà três
meses. Constam nos regis-
tros, cinco furtos de auto-
móveis e 18 arrombamentos
de carros. Há dias, o estu-
dante Ivan França Salgado
foi assassinado por três la-
drões que levaram seu car-
ro e sua pasta.

Magistrado
| seqüestrado

reaparece
Recife — O Desembarga-

dor aposentado José Deme-
trius de Paula Mendes, de
82 anos, seqüestrado na ma-
drugada d e quarta-feira
passada pelo Delegado Pau-
Io Ferreira, já voltou paracasa e está passando bem.
Ele foi retirado de casa porsoldados armados, mas a
Secretaria d e Segurança,
que descobriu onde se en-
contrava, informou que o
Delegado agiu por conta
própria.

O Desembargador Agame-
non Duarte mandou uma
carta ao Presidente da Re-
pública e ao Supermo Trl-
bunal Federal, denunciando
o fato e disse que as causas
do seqüestro devem estar 11-
gadas à disputa pela heran-
ça do Desembargador, que,
depois de viúvo, casou com
uma jovem de 32 anos. A
Secretaria de Segurança
abriu Inquérito.

Demetrlus de Paula Men-
des. há um ano atrás, apal-
xonou-se por uma moça e
passou uma procuração pa-
ra se casar com ela, mas
o casamento foi feito e re-
gistrado com a mãe da noi-
va como nubente. Embora
vivendo com a filha, o Sr
Demetrlus está, oficialmen-
te, casado com a mãe dela.

Os filhos do primeiro
casamento d o Desembar-
gador tentaram impedir o
segundo. Não conseguindo,
entraram com uma ação de
interdição de venda das
terras do pai. O laudo medi-
co, solicitado pelo Juiz para.
atestar a sanidade mental
do Desembargador, foi-lhe
favorável. Uma outra ação
que foi impetrada pelos ad-
vogados dos filhos, soli-
oltando o afastamento do
Juiz encarregado do caso,
alegando suspeição, ainda
não foi julgada.

Logo que o Desembar-
gador foi seqüestrado, sua
mulher comunicou-se com a
Secretaria d e Segurança,
pedindo que fossem toma-
das providências. No dia
seguinte, o Sr Demetrlus
foi encontrado na casa de
uma amiga de sua filha.

Polícia pega
charlatã que
fazia abortos

PM confirma estudos para
facilitar o estacionamento
mas não cessa a repressão

A Polícia Militar, através do seu Estado-Maior,
realmente estuda a possibilidade de dosar a repres-
são ao estacionamento nas calçadas de acordo com
a importância da rua e outras características, mas,
enquanto o assunto não fica definido, não haverá
qualquer tolerância, informou ontem o chefe do
Serviço de Relações Públicas, Coronel Artur Rosa
Delamare.

As viaturas que a corporação recebeu há três
semanas para usar no policiamento — quatro re-
boques e 70 motocicletas — ainda não foram usadas
porque o Detran ainda não deu a documentação
completa de todas elas. Em conseqüência, apenas
no Centro, onde já se dispunha de equipamentos,
têm continuado com regularidade as operações com
reboque.

gerente de Operações Tele-
gráficas, Sr William da Sil-
va, não soube explicar o
problema, mas a Direção
Regional da EBCT, através
do assessor Léo Brainer, ad-
mitiu que a empresa está
agindo irregularmente, não
só porque seus veículos es-
tacionam na calçada, como
também porque não têm
autorização do Detran. "Há
um ano, por ofício, nós pe-
dlmos autorização para es-
tacionar, mas não recebe-
mos resposta", informou o
assessor.

O Detran confirmou ter
recebido o pedido, para vá-
rias agências postais, dando
parecer favorável em diver-
sos casos, mas o da Praça
15 é diferente. Há uma por-
taria que autoriza a mar-
cação de áreas para estacio-
namento em frente a agên-
cias postais, para movimen-
tação de malotes, mas não
em cima da calçada.

NO CENTRO

As operações de ontem no
Centro, chefiadas pelo sar-
gento Augusto, começaram
às 9h30m e terminaram às
18h. Os três reboques reco-
lheram 30 veículos nas Pra-
ças Mauá, Mahatma Ghan-
di, nas Ruas do Acre, May-
rink Veiga, Visconde d e
Inhaúma, Luís de Camões,
São Bento, Moncorvo Filho,
Alcântara Machado, Belas
Artes, Santa Rita, Quatro
de Julho, Avenidas Antônio
Carlos, Nilo P eç a n h a e
Campo de Santana.

MAIOR ABUSO

Apesar da regularidade e
do aparato da ação policial
no Centro, em cumprimento
ao Código Nacional d e
Transito, um dos maiores
abusos continua sendo co-
metido, impunemente, pela
Empresa Brasileira de Cor-
reios e Telégrafos. Suas via-
turas (Kombi), principal-
mente na Gerência de Ope-
rações Telegráficas, com se-
de no antigo prédio da Pia-
ça 15, tomaram conta da
c a lç ada, transformando-a
num pátio de operações de
embarque e desembarque
de equipamentos e pessoal.
O estacionamento, além de
f 1 a grantemente irregular,
se faz encostado à movi--
mentada passarela de pc-
destres para as estações das
barcas e aerobarcos.

Há períodos em que a ir-
regularidade se agrava, co-
mo na hora do almoço ou
no inicio e fim do expedien-
te, quando até 10 veículos
param de uma so vez. O

O PLANO

O chefe do Serviço de Re-
lações Públicas da PM con-
firmou a realização de estu-
dos coordenados pelo Esta-
do-Maior sobre os proble-
mas de estacionamento nos
diversos bairros, principal-
mente Centro e Zona Sul,
para definição de eixos prio-
ritários. "O Código — disse
o Coronel Delamare — é
frio: não se pode estacionar
na calçada. Então punimos.
Mas a realidade social exige
adaptações da lei. Há ruas
e ruas. Em umas o estacio-
namento causa transtor-
nos; em outras, não. E isso
que vamos definir, para do-
sar a repressão c agir com
tolerância em certos casos".

Auditoria do Exército
conclui hoje julgamento
de acusados de subversão

A Ia. Auditoria do Exército adiou para hoje ofinal do julgamento dos jornalistas Anselmo GóesAnderson Campos, Luís Paulo Machado e Maurício
Azedo e dos professores Aírton Queirós Albuquer-
que, Elivan e Nelson Rosa, acusados de pertenceremao Partido Comunista Brasileiro e enquadrados no
Artigo 43 da Lei de Segurança Nacional, que prevêde dois a cinco anos de reclusão.

O julgamento começou às 13h30m de ontem,
com a acusação feita pela procuradora Renée Solaii-
ge da Fonseca França e prosseguiu até às 19h, com
a defesa feita pelos advogados Alcione Vieira Pinto
Barreto, Evaristo de Morais Filho, Modesto da Sil-
veira e Humberto Jansen. Como a Procuradoria pe-disse réplica, o juiz-auditor marcou a continuação
do julgamento para as 13h30m de hoje.
AS ACUSAÇÕES obtidas sob coação, não tèm

valor legal, destacou que o
processo tem duas partes:
uma antes e outra depois
de seu conhecimento peio
então comandante do P
Exército, General Reynaldo
Mello de Almeida.

O advogado lembrou que
apenas os que foram presos

i n c o municáveis confessa-
ram. Após a intervenção do
Comandante do 19 Exército,
cessando as violências, não
houve mais confissões. Pos-
teriormente, já na fase de
auditoria, os réus desmenti-
ram o que haviam afirmado
e denunciaram as pressões
a que foram submetidos."A Promotoria não pro-
vou que Maurício Azedo ou
qualquer dos aqui presentes
pertençam ao PC e a ela
cabe o ônus da prova", disse
o advogado, citando o Arti-
go 9 do Código de Processo
Penal Militar para afirmar
que o apurado na fase de
inquérito tem caráter ins-
trução provisória.

Em estado grave foram
internadas no Hospital Sou-

za Aguiar duas mulheres
que a Delegacia de Homici-
dios encontrou numa clíni-
ca ilegal — a falsa médica
Arminda Rosa Brinco Ca-
millo, 45 anos, está presa;
já fez 2 mil abortos — após
submeterem-se a cirurgias
de aborto. Ouitras seis «mu-
lheres esperavam a vez de
serem atendidas, dispostas
a pagar Cr$2 mil pela In-
tervenção.

De acordo com a Delega-
cia de Homicídios, a falsa
médica praticou, em cinco
anos, perto de 2 mil ope-
rações, utilizando material
cirúrgico enferrujado. A cli-
nica Ilegal chegou ao co-
nhecimento da Polícia atra-
vés de um rapaz revoltado
porque a mãe d« sua namo-
rada, que estava grávida de
seis meses, levou a menina
à falsa médica.

A olinica funcionava na
Rua Quiriri, 751, em Vila
Valqueire, subúrbio do Rio
de Janeiro. Arminda Rosa
Brinco Oamillo mora em
uma pensão em Guaratiba.
A policia apreendeu uma
espécie de livro contábil no
qual a falsa médica havia
registrado as intervenções
que praticara, desde 1973,
incluindo os nomes das mu-
lheres, o mês de gestação
em que se encontravam e
o valor recebido.

Jornal vê
vermelhos
em Roraima

Boa Vista — O Jornal
Boa Vista, de propriedade
do Governador do Territó-
rio de Roraima e dirigido
pelo Sr Péricles V e rç o s a
Perruci, circulou ontem com
editorial Ce primeira págl-
na em que denuncia "os
muitos crimes políticos que
já foram cometidos neste
Território", devido à
atuação "de certa minoria,
os esquerdinhas vermelhos
de Roraima", semelhantes
ao grupo Brigadas Verme-
lhas, da Itália.

O editorial, intitulado Al-
do Moro: uma vitima e
uma lição, depois de tratar
em 121 linhas da morte do
lider democrata-cristão. de-
dica 77 à denúncia do grupo
que "bandeou-se para a
oposição e, apesar de cons-
tituir minoria, consegue
agora, graças aos treina-
mentos realizados no exte-
rior. como asilados ou fugi-
tivos da Justiça, agitar, pro-
movendo reuniões clandes-
tinas". —

Segundo a Promotoria,
todos são acusados de per-
tencer ao Partido Comums-
ta Brasileiro. Luís Pauio
Machado e acusaao de ter
viajado à União Soviética,
onde teria freqüentado a
escola do Konsomoi, sendo
uma espécie de cooraaor do
PC e distribuidor do jornai
A Vos Operária. Maurício
Azevecio receberia as conui-
buiçóes de Luís Machado e
as encaminnaria para "es-
calões superiores", segundo
a Procuradoria. Ambos lo-
ram presos em março de
1976.

Segundo a procuradoria,
Anseimo Rezende Góes
também teria estado n a
União Soviética e cursado

a escola do Konsomol, aiem
de ser memoro do 'Comitê
de imprensa do PC". Do
mesmo comitê participou o
jornalista Anaerson Cam-
pos, segundo a acusação,
que destacou ainoa o tato
úe o mesmo ter sido vaiado
pelo DRT ao tentar tomar
posse na Ia. secretaria ao
Sindicato dos Jornalistas,
para a qual foi eleito. O
pioiessor Aírton Queirós e
acusado de ter freqüentado
a escora do Konsomol e de
tentar, com Elivan e Nelson
Rosa, "moldar o cérebro de
proiessoies u n i versitarios
para as Qoutrinas marxista-
leninista".

SESSÕES ESPIRITAS

Preliminarmente à defe-
sa, foram lidas as declara-
çóes dos acusados em juízo,
segundo as quais Maurício
Azedo, Aírton de Albuquer-
que Queirós e Luís Paulo
Machado permaneceram in-
comunicáveis por períodos
que variaram de 10 a 13
aias, antes de seus depoi-
mentos serem tomados pelo
delegado Borges Fortes, no
DOPS.

Durante esse período, os
acusados reiatam que num
lugar não identificado te-
riam sofrido sevicias, que
inciuiam choques elétricos,
amarrados numa cadeira
de barbeiro (a cadeira do
dragão) e "sessões espiri-
tas", prática que consistia
em pendurar o acusado pe-
Ias mãos e fazê-lo rodar
como se fosse um pião, en-
charcando-o posteriormente
úe álcool e ameaçando in-
cendiá-lo.

Ao julgamento estiveram
piesentes cerca de 80 pes-
soas, que lotaram a sala de
sessões. Entre os assistentes
estavam o presidente da
ABI, Barbosa Lima Sobri-
nho, e o Deputado Edson
Kahir (MDB).

O advogado Alcione Viei-
ra Pinto Barreto disse que"este é apenas mais um
processo de inúmeros em
que o Ministério Público
pretende que se condene
unicamente com base em
confissões'. Mostrando que
confissões sem provas adiei-
onais, ainda mais quando

PROCESSO ILEGAL

Segundo advogado Eva-
risto de Morais Pilho, "o
que caracteriza este proces-
so é a ilegalidade, que co-
meça pelo fato de que ne-
nhum cidadão pode ser pre-
so, a não ser em flagrante
delito, ou por ordem escrita
de autoridade competente,
o que não ocorreu, caracte-
rizando-se assim o seques-
tro".

Destacou os longos perio-
dos de incorhunicabilidade
como forma de coação e
mostrou que essa técnica é
inclusive empregada por co-
munistas chineses para tor-
turar seus prisioneiros. ""*

Contestou uma das acu-
sações da procuradora, qúe
afirmava ter o jornalista
Anderson Campos ido para
a redação de O Globo em
1972 e imediatamente lnír
ciado uma base do Partido,
durante os anos de 72/73.

O advogado demonstrou
que só em 1974 o jornalista
citado começou a trabalhar
naquele jornal.

Modesto da Silveira e
Humberto Jansen voltaram
a questionar a validade de
provas obtidas apenas atra-
vés de confissões e testemu-
nhos de policiais, sendo pois
lembraram, não foi provada
sequer a ida ã União Sovié-
tica dos acusados. A Policia
Federal, segundo os advoga-
dos, informou apenas que
saíram para Paris. Além
disso, o advogado Humberto
Jansen referiu-se a mate-
rial apreendido na casa de
Luís Paulo Machado e rela-
cionado como subversivo^ ó
material, segundo leu, é in-
teiramente constituído de
matérias publicadas em jor-
nais, incluindo artigos de
Carlos Castello Branco,
Carlos Chagas, e uma longa
entrevista de Pidel Castro,
publicada na imprensa, so-
bre problemas internado-
nais.

Matador do capitão alega
espancamentos constantes
e diz que vai matar-se

Valdecí Sangí de Souza, 26 anos, que no dia
24 de março junto com Luiz Fernando de Souza e
Silva, 20 anos, matou em Copacabana, a socos, pon-,
tapes e golpes de judô, o Capitão-de-Fragata Thales
de Aquino Correia, disse ontem ao Juiz Nelson Fon-
tes Siffert, do 2.° Tribunal do Júri, que vai suici-'
dar-se porque tem apanhado muito na prisão.

Levado do Presídio Ary Franco para prestar,
depoimento, Valdecí chorou na sala de audiências e
mostrou marcas de espancamentos que sofreu, tan-'
to na Marinha como na Polícia Civil. Ele disse que
no dia do crime só fumou meio cigarro de maconha
com Luiz Fernando e afirmou que só seu compa-
nheiro agrediu o Capitão.

CONTRADIÇÕES

Quando Luiz Fernando
prestou depoimento, disse
que havia cheirado cocaína
na Praça Serzedelo Correia,
em Copacabana, antes de ir
para a Rua Djalma Urich
com o amigo. Ontem Vai-
deci disse que estavam
"com a cabeça boa" na ho-
ra do crime e afirmou não
ser viciado em entorpecen-
tes.

Explicou que encontrou
Luiz Fernando na Lapa on-
de tomaram vinho e fuma-

ram meio cigarro de maço-
nha. Seguiram para Copa-
cabana, beberam mais vi-
nho, e foram caminhando
na Rua Prado Júnior,
mexendo com as garotas,
até a Djalma Urich. Neste
ponto, Luiz Fernando cha-
mou um senhor de homos-
sexual e como ele reagiu
dando dois socos em Vai-
deci. seu companheiro agre-
diu-o.

Depois de dois golpes o
Capitão bateu numa árvore
c Luiz Fernando atracou-se
com ele. deixando-o caidit
no chão.
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• Leonardo da Vinci (Bri-
gadier Gerard em Lupe, por
Primeira), da écurie Wil-
denstein, nome mais cotado
pelos apostadores para o
próximo Derby de Epsom,
correu, sábado, em York, na
condição de favorito, o Mec-
ca Dante Stakes, a rigor, o
Prlx Lupin do turfe inglês.
Mas, infelizmente, produziu
performance mais do que
modesta, terminando e m
quinto lugar a sete corpos
e meio do vencedor Sbirley
Heights, um MUI Eeef em
Hardiemma, por Hardica-
nute, primeiro colocado, aos
dois anos, no Limekiln

. Stakes em Newmarket, e
no Royai Lodge Stakes, em
Ascot. Em segundo, terceiro
« quarto lugares chegaram
Júlio Mariner (Blakeney
»m Set Free, por Worden)
runner-up de Dactylogra-
pber no William Hill Futu-
ruty Stakes (ex. Otejerver"Gold Cup), Sexton Blake
(Blakeney em Mayo Blues,
por Abernant), ganhador
do Lawrence Ferrier Cham-
pagne Stakes, e Remainder
Man. Depois desta décri-
mance, a própria presença
de Leonardo da Vinci no
Derby, dia 7 de junho, está
ameaçada, o mesmo acon-
tecendo com Try My Best,
até seu total fracasso na
milha dos Dois Mil Guinéus,
o favorito absoluto da mi-
lha e meia de Epsom.

í • Será realizada hoje a
terceira etapa do leilão de
animais para reprodução e
em treinamento,' havendo
destaque para os clássicos
Tálio, por Kruirruipaiko e Nal-
lie, do Stud BB.C. Odáisi,
por Twlnsy em Indiirá, do
Stud Montese, e ainda Eme-
ríllon, do Stud Seabra, por
Loais em Embuia, irmão in-
iteiro da invicta Emerald
Hill.

Paulo Volmir Cirne Al-
ves, jóquei, proprietário e
criador, comprou quatro
produtos da geração 1976 do
Haras Fronteira, de Mário
Tavares Moglia, a saber:
Tung (Tuyuti II em Mega-
tônica), Earn (Esbirro em
Jovita II), Laóag (Léury em
Victory II) e Shot Lancer
(Snow Puppet em Bagatela
Ü),

Boryl, que cumpriu du-
rante muito tempo campa-
nha na Gávea, está sendo
treinado para exercer a
função de punga.

Dekel, Dugma e Vando-
lico, treinados por Silvio
Morales, que estavam aloja-
dós em Campos, vieram pa-
ra a Gávea, a fim de parti-
cipar do leilão. Estão, tam-
bém, inscritos nas reuniões
do fim de semana.

Teruz, que fracassou na
noturna de anteontem, de-
íendendo novos interesses,
foi vitima de forte hemor-
ragift, devendo demorar um
pouco para reaparecer.

O concurso de sete pon-
tos da corrida noturna de
anteontem encontrou 4 3
acertadores, premiando ca-
da um com Cr$ 12 mil S83,
81.

O aprendiz Cosme Mor-
gado Neto, que estava em
tratamento fisico, voltou
onltem aos treinos, tendo,
inclusive, assinado compro-
missos d© montada para as
corridas do fim de semana.
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Nos exercícios, Aporema e
Apple Hoiiey são destaques

Dos três defensores dos
Haras São José e Expedia-
tua para o clássico de dois
anos inéditos, Manuel Men-
des Campos, dois são os
destaques nos exercidos
preparatórios, principal-
mente Aporema, com lm31s
esta semana, derrotando
com facilidade Aragonis,
que eaiu com mobilidade
moderada em 51s para os
primeiros 800 metros, arre-
matando com 50s certos.
Apple Honey, com' lmS2s,
largando com velocidade
para terminar controlada
em 14s para os últimos 200
metros foi o outro que agra-
dou. Aragonis, que finalizou
em lm33s, atrás de Apore-
ma, é a deserção mais pro-
vável, já que apenas dois
podem aer apresentados.

FRITZ ROLPS

Fritz Rolfs, de criação e
propriedade do Haras Naci-
onal, mostrou que está pre-

Don Didi corre páreo de perdedor no domingo

Atração de domingo é o
clássico Manoel Mendes
Campos para estreantes

1? Pár.o - At 14h - 1 400 mttroí
Cr* 35 mil - (GRAMA)

Kg.
1-1 Roissy, J. Machado ... 56" Realidade, F. Pereira . . 10 55
2-2 Lavanda, G. A. Feijó . . 56

3 Wett Girl, E. R. Ferreira 56
3-4 Edem Fleet, A. Ramos . . 57

5 Troy, J. M. Silve ... 56' 6 losange, J. Ricardo ... 55
4-7 Linda Mary, J. L. Mirins . 57

8'Clima, G. Alves .... 56" Car, J. Escobar .... St
2? Pino - At 14h30m - 1 400 me-
trot - Cr» 46 mil - (GRAMA)

(DUPIA EXATA)
K9.

1-1 Dona Rose, F. Pereira . 55
Tiir, J. L. Marins .... 55

2-3 Floriade, A. Ramos ... 55" Fraulien Liah, J. Escobar II 55" Fraulien Fink, J. Machado 53
31-4 Aristaretta, G. Meneses . . 55" Ashvílle, J. Ricardo . . 55

5 Fanclair, P. Alves .... 10 55
4-6 Queen Norma, A. Oliveira 55

Esaga, A. Garcia . ... 55
Joujoux, J. M. Silva . . 55

3? Parto - At 15h - 1 000 mttrot
Cri 46 mil - (GRAMA)

1-1 Don Didi, J. L. Marins . 5*5" Jei, J. M. Silva  55
2-2 Banfolier, W. Gonçalvet . I. 55" Piriápolís, J. Ricardo . . VI 55

Fisi Hum, E. B. Queiroz . 55
3-4 Miss Encerr., A. Oliveira 53

Kiaso, J. Malta . '. . . 56
éize, G. Alves 53

4-7 Dama de Copas, F. Pereira 54
Heonclto. J. Estevet ... 55
Don Crislobal, J. F. Fraga 10 55

4? Pirão - At 15h30m - 1 SOO ma.
trot - Cr} 35 mil - (GRAMA)
(INICIO DO CONCURSO DE 7 PONTOS)

Kg.
1-1 Dindinho, F.' Silva ... 55" Huge, J. Malta ..... 55
2-2 Festejado, D. Guignonl . . 57

Coakh, J. R. Oliveira . . 55
3-4 Daiomilo, M. Alves ... 55

5 Oanacu, G. A. Feijó . . 56
4-6 Donello, J. L. Marins . . 57

Dirty Harry, W. Gonçalves 56
B Ferix, G. Meneses ... 55

5? Pireo - At Ith - 1 400 metros
CrS 100 mil

GRANDE PRIMIO MANOEl MENDES
CAMPOS

(Grupe III) - (AREIA)
Kg.

)>-1 Jenuary, J. Queiroz . . 55" Jaddo, J. L. Marint ... 12 55
2 Sir Richard, C. Valgat . . 14 55

2-3 Quiet Run, A. Oliveira .- 13 55
Carrcassone, F. Pereira . . 55
Smetana, C. A/nestely . . 15 55
Eskamatusa, A. Ramos . . 53

3-7 Fritz Rplfs, J. Escobar . . 9 55
Devillsh Khan, J. Etteves 10 55
Fine Gold, A. Abreu ... 55" Cirll, J. M. Silva . . . 55

4-10 Aregonais, F. Estevet ... 55" Aporema, F. Esteves ... 55" Apple Honey, G. Meneses 5 53
111 Euer, J. Ricardo .... 55

tf Pireo - At lth 30m - 500
mttrot - CrS 42 mil - (Grama) -
(üupla-Exata)

Kg
1-1 Enojado, P. Cardoso .. 55

2 Podem Jogar, R. Macedo 55" Pitnecamptnus, A. Oliveira . 55
2-3 Volcanic, G. Meneses .13 55

Cartaza, J. M. Silva .... II 55
Folatre, J. Riqardo ... 55

3-6 Verglás, J. Machado ... 55" Escroque, A. Remo* ... 14 56" El Astérus, J. Escobar .. 56
Quarfort, P. Alvas .... 55

4-8 Dartful/F. Pereira 55
9 Innaclo, G. Alves .... 56" lonicus, J. L. Marint ..12 55"Contraponto, 6. Alvat .' 10 55

79 Pirão - At 17 herat - 600
metros - CrS 42 mil - (Areia)

Kg
1-1 V. King G. Meneses .. 56

Lord Rodrigues, F. Pereira 56
Czar Rurik, J. Ricardo .12 56

2-4 Nativut, W. Gongalvat .. 56
Laudel, G. Tozzi  56
Fascinator, J. Machado . 56

3-7 Paio Alto, A. Oliveira .. 56
Greennett, J. M. Silva .. 56

9 Paulistano, J. Queirós .. 56
4-10 Vandollco, G. Alvat .. 56" Dahur, J. Escobar ...... 10 56" Dagan, R. Macedo .... 11 56

19 Pireo - At 17h 30m - 000
metros — CrS 30 mil - (Areia)

Kg
1-1 Dona Zilia, S. P. Diat .. 58

2 Uaua, Juarez Garcia ... 57
2-3 D. Vernon, J. L Marina 56

Cosqullla, A. Ramos .. 57
3-5 Ollndlna, F. Silva  57

6 Pretty Molly, C Morgado 57
4-7 Valduqueze, A. Garcia .. 57

Solcris, H. Cunha  58

9? Pirão - As II horas - 300
metros - CrS 24 mil - (Areia)

2P-*

A>

é? <

..4

6-$
cr" 4?

p $ cjp

0oVvV
*y J> j? «S

<o

áP :?•
<$ .J> cJ> $>

parado para uma boa es-
tréia ao marcar lm32s num
treino mal dividido, saiu
com excessiva rapidez, mas
terminou, ainda, com algu-
mas sobras, muito á frente
de um companheiro taiii-
bém inédito. Na partida
preparatória, na quinta-
feira, havia assinalado 49s
para os 800 metros com
muita velocidade.

January e Jaddo, deíen-
sores do Haras Santa Maria
de Araras desceram a serra
há um mês para íeconhe-
cimento da raia carioca,
mas decepcionaram em
lm34s para os 1 mil 400 me-
tros, os dois apurados, com
o segundo deixando Impres-
são um pouco melhor.

Quiet Run, esta semana,
não íoi apurado em lm42s
para oa 1 mil 400 metros,
saindo e chegando controla-
do, com boa disposição. Há
15 dias o íilro de Crying to
Run assinalou lm30s com

firmeza, mostrando ai-
gumas qualidades.
MAIS FRACA

Eskamatusa, num traba-
lho de rigor, mostrou ser
das concorrentes mais fra-
cas ao clássico de domingo,
assinalando lm34s para os
1 mil 400 metros, de pare-
lha, derrotando uma copa-
nheira, finalizando em
14s2/5, com ação débil.

Devillsh Khan tem dois
exercícios fortes, há 15 dias,
quando marcou lm31s e es-
ta semana, quando aumen-
tou para lm31s2/5, sempre
exigido e correspondendo.

Euer, que já tem lm30s
para a distancia da oarrei-
ra, marcou esta semana
lni34s terminando com re-
servas. Este pensionista de
Silvio Morales tem se mos-
trado algo corredor, mas
enfrenta problemas no
startinggate, sendo indócil
para entrar, mas sal noí-
malmente.

Outros trabalhos da semana
Vallan (A. Pinheiro) — '1 mil 600 me-
itrot em' ln>37*2/5 terminando com
ótima «(So.
Sindical (J. Rictrdo) - 3 mil 40 me-
trot em 2ml2t, num bom treino.
Bagt» (F. Lemos) — II mil metros em
lm04t, terminando com afio dai me-
lhoret.
Verglat (J. Machado) - 1 mil 400
metro» em lm31s, correndo muito
no fim.
Volcanic (J. Ricardo) - 1 mil 500 me-
trot em 'l'm40s, com leão dat me-
lhoret.
Kingdom (F. Esteves) - 1 mil 300
metros em lm25s3/5, com ótima
acio.
Correnllno (E. Ferreira) - 2 mil 40
metros em i2m2U, facilmente.
Gambardela (C Amestelly) 1 mil 500
metros em 'lm38s2/5, correndo mui-
to.
Giargiana (J. Malta) - H mil 500 me-
trot em '1nr40t2/5, correndo muito no
final.

Kg
58
58
58
55

1-1 Bandur, J. Ricardo .... 7
2 Abaré, L. Santos  3

2-3 Hall Cross, O. Rodrigues 6
4 Rodopio, A. Oliveira ..

3-5 Canet, S. Silve  56
6 Festus, A. Ramos  57

4-7 Caio, l. Januário  52
Clarus, J. R. Oliveira .. 55
Princeton, G. Alves .. 56

109 Pireo - As lth 30m - 1 300
notrot - CrS 42 mil - (Areie) -
(Oupla-Exata) - (Veriante)

Kg
1-1 Silica, J. M. Silva .... 56" Vllla Royale, J. R. Oliveira 56

2 InconfidSncla, G. Aivet .. 53
2-3 Badanha, R. Macedo .. 13 ti" Deguel, J. Escobar ... 56

4 Oleldeas, A. Souze .... 56
3-5 Giorgiana, A. Oliveira .12 55

Call Me, J. Ricardo ... 55
Laudana, J. L. Marint ..10 56

4-8 Lady lucle, J. Queiroz . '1 55
9 Emission, J. F. Fraga .11 55

10 Lemlcan, G. Tozzi .... 56
11 Dogese, A. Garcia .... 66

(J. Machado) - '!• mil metros
em 'ImOBs, controlado.
Evor Free (J. Queirós) e Iluminado
(C. Valges) - 1 mil 300 metret «m
li»25s, firmei.
Vento Porto (J. M. Silvo) - 'I mil 300

metros em lm24s3/5, correndo mui-
to.
Quarfort (E. R. Ferreira) e Uirarl (A.
Ramos) - i mil 500 metros em lm40s
com vantagem para o segundo.
Vfltz (C. Amestelly) - 1 mil 200 mi-
tros em lmlfli, com «cio dai me.
lhoret.
Lord Bruno (J. Ricardo) e Lord Ro.
driguet (J. R. Silve) - 1 mil 600 me.
tros em 1m45s, num bom exercício.
Tatum (J. Ricardo) o Vienei (A. PI-
nhelro) — 1' mil 300 metros em Im
26s3/5, tem vantagem para uma ou
outra.
Trèi Belle (A. Pinheiro) - 1 mil 300
metros em lm24s2/5, tempre firme.
Paulistano (J. Queirós) - I mil 600
metros em lm44s, saindo com expres-
slva velocidade (primeiro» 1 mil me*
tros em VmO0»3/5), para finalizar can-
sado em '1&3/5 para os últimos 200
metros.
Fobrasa (J. Ricardo) - II mil 400 me-
tros em Im33s2, bem.
Paio Alto (G. Tozzi) - 1 mil 300 ma-
trot em lm31s, de galopo largo.
Jarltln (J. Machado) — '1 mil merroí
em ImOós, terminando com ação dai
melhores.
Esbulho (Juarez Garcia) o Don Crit-
tobal (J. Ricardo) — 1 mil metret em

lm03s3/5, num bom treino.
Vergobrel (G. Meneses) - 1 mil 500
metros em lm39s3/5, com disposição.Vicomti (A. Ramos) - 1 mil 500 me-
tros em lm40i, com boa «são.
Chantella (J. Escobar) - li mil 200
metros em lml9s3/5, apurada o ren-
Hendo.
Benesse (J. Machado) - 1 mil metros
em lm09s, de galope largo.
Purucoti (G. Meneses) - 1 mil 600
metros em Im47s, com disposição.
Lamarck (E. R. Ferreira) - il> mil 300
metros em lm27s, apurado o renden-
do.
Oay Maledy (F. Estevet) - 1 mil me-
tros em ImOós, com* ação das me-lhoret.
Lavanda (5. Silva) - >V mil 400 ma-
trot em lm37t, muito contida.
Min New Year (F. G. Silva) - II. mil
metrot em lm05s, correndo muito no
fim.
Thatoi (A. Pinheiro) - 1 mil 500 me-
trot em lm39t, correndo muito no fi-
nal.
Zucaryl (F. Peroira Filho) - 2 mil 400
metrot em 2m44s, sempre! num bom
ritmo.
Ibex (G. A. Feijó) - 2 mil 40 me.
trot em SmSt, tempre num bom rlt-
mo.

Fanelli mostra rapidez ao
aprontar para correr amanhã

Fanelli, sob a direção de
Vànderlei Gonçalves, agra-
dou ao encerrar os treinos
para a corrida de amanhã,
feriado, diurna, ao marcar
36sl/S para os 600 metros
da reta de chegada, impres-
sionando pela mobilidade
final, assinalando 12 s 1 / 5
para os últimos 200 metros.
O castanho está inscrito no
nono páreo. .

Brasas' Babe, alistada na
carreira de abertura, mos-
trou velocidade ao encerrar
os treinos, marcando 21s3/5
em pique curto de 360 me-
tros, assinalando lls3/5 pa-
ra os últimos 200 metros,
sob a direção do brddão Jor-
ge Pinto. A raia de areia es-
tava pesada na manhã de
ontem.

XYSTUS AGRADA
1<? Páreo:

Júvia (J. P. Fraga) — 600
metros em 37s terminando

• co m reservas, impressio-
nando bem. últimos 200
metros em 12s2/5.

A Sangue Frio (D. Neto)
— 600 metros em 38s, num
bom ritmo.

Galaxy Queen (F. Lemos)
360 metros em 22s2/5,

sem ser apurada comple-
tamente, arrematando em
12s2/5.

Brasas Bliss (F. Pereira
Filho) — 600 metros em
37s3/5, com ação final das
melhores.

2» Páreo:

Xystus (J. Machado) —
700 metros em 44s, correndo
muito.

3o Páreo:
Uncover (Juarez Garcia)
600 metros em 41s, de ga-

lope largo.
4o Páreo

Altíssima (J. R. Oliveira)
700 metros em 45s, num

bom apronto'.
Envidiada (A. Abreu) —

600 metros em 42s, com
multas reservas.

6.° Páreo
Enidro (J. Ricardo) — 600

metros em 38s, saindo e
chegando nuim bom ritmo.

Pupim'3 (L. Carlos) — 600
metros em 37s, terminando
bem.

Czar Ivan (D. Pereira Fi-
lho) — 700 metros em 45s,
correndo muito no final um
bom apronto.

Monsieur Chatain (A.
Abreu) — 600 metros em
40s, facilmente.
?v Páreo

Let Bati (C. Morgado
Neto) — 700 metros em 45s,
firme.
9? Páreo

Inhoco (L. Alves) — 600
metros em 39s, com disposU
ção.
10? Páreo

Czaritea Svetlana (L. Al-
ves) — 600 metros em 38s,
com disposição.

Ojamila (J. Escobar) —
700 metros em 50s, de car-
reirão.

Santamarta (F. Lemos)
— 700 metros, em 48s, no
mesmo estilo.

Serilap (L. Januário) —
600 metros em 37s, num
bom apronto.

Revira (J. F.-Fraga) ,—
600 metros em 36s3/5, com
ação das melhores, com
12sl/5 para os últimos 200
metros.

LEILÃO
DE REPRODUTORES E

ANIMAIS EM
INAMEMTO

24,26.MAI0.1978
Às 21 hs.no Tattersall do
J0CKEYCLUB BRASILEIRO.

Entrarão em leilão HOJE Arthur O. T. de Freitas, Stud Grafitti, Stud
B. B. C, Roberto e Nelson Seabra, Stud Seabra, Stud Guanabara, Leon Fried-
berg, Haras Vargem Grande, Haras Sete Voltas, Stud AAontese, Jorge Nó-
brega Fernandes, Haras Raimbow, Haras São José e Expedictus, Haras Pe-
male, Haras Santa Maria do Lago, Haras São José de Ferreiros, Haras Santa
Rita da Serra, Stud A. G. W., Fazendas Mondesir, Luiz Alberto Kindlen, Haras
Minas Gerais, Stud Five Srars, Nilson Joaquim Fontes, Rosângela Gonçalves
Assunção e Stud Pacaembú.

FINANCIAMENTO: 10 MESES SEM JUROS E SEM DESPESAS
UMA REALIZAÇÃO 0A ASSOCIAÇÃO DE

CRIADORES E PROPRIETÁRIOS DE'CAVALOS DE CORRIDA DO RIO DE JANEIRO.
PATROCÍNIO DÓ JOCKEY CLUB BRASILEIRO

Volta fechada
Escoriai

PARA 

muitos, o estado pesaáo áa raia
áe grama áo Hipóáromo áa Gávea foi
fator primordial e absolutamente áe-
terminante para a facilima vitória áo

três anos Triarco (Rastacuer em Queen Fah-
rqya, por King's Favourite), criação áo Haras
Azul e Branco e propriedaáe áo Stud Fazen-
da Pedras Negras, âomingo último, no sim-
plesmente clássico Gervásio Seabra, uma mi-
lha reservaáa a animais nacionais. Em uma.
primeira instância, certamente este raciocí-
nio tem vários pontos positivos, a começar
pela impecável adaptação ao terreno anormal
demonstrada pelo descenáente áe Hurry On.
Já na largaáa, mesmo partináo por fora áe
toáos os concorrentes, ele pulou na frente, li-
vranáo áe saíáa um corpo áe luz. Desse mo-
mento inicial em diante, Triarco deu um ver-
dadeiro passeio, jamais tendo siáo verdadei-
ramente importunado por qualquer dos seus
11 adversários. A medida que ia passando a
distancia, mais fácil ele galopava e maior es-
paço separava-o do restante do lote. Esta ex-
craoráinária facilidade era visivelmente con-
trastante com aaçáo e a elasticidaâe áos de-
mais, todos empurrados e exigidos, galopan-do com evidente dificuldade no terreno pesa-do.

Cremos, também, que esta sua perfeitaadaptação à raia anormal tenha sido elemen-
to áe primeira linha para seu triunfo e paraa facüidaáe com que foi construíâo e alcan-
çadó.Na verdade, até o último domingo, o fi-lho de Rastacuer não havia fornecido uma

j performance nem de longe comparável em
termos de estilo e áe classe. Se, por exemplo,
compararmos sua demonstração de domin-
go com sua apresentação anterior, exatamen-
te na milha do grande clássico Estado do Rio
de Janeiro, os Dois Mil Guinéus cariocas, 40
dias antes, vamos chegar à conclusão de queele apresentou um progresso verdadeiramen-
te fantástico. Naquela ocasião, nem na pontaconseguiu correr, terminando melancólica-
mente em posto altamente inferior.

De qualquer modo, porém, nenhum
expert pode subestimar o valor desta exibi-
ção, mesmo levando em consideração todos
os~aspectos teoricamente limitativos existen-
tes em relação à mesma (além áo acima
enunciado, outro será apresentado logo adi-
ante). Trata-se objetivamente de um miler
a ser acompanhado com toda a atenção de
agora em diante, sendo que suas próximas
performances clássicas (de preferência, em
terreno normal) poderão fornecer dados, se
não definitivos e conclusivos, pelo menos-
pertinentes para uma melhor e mais precisa
avaliação de seu real valor.

A 

nosso ver, além da perfeitíssima
adaptação de Triarco à grama en-
charcada em contraste com os de-
mais inscritos, não se pode negar que

a fraquissima apresentação de Tonka (Lo-
cris em Scarlet II, por Sovereign Path), cria-
ção do Haras Sideral e propriedade do Stud
seguro, reaparecendo após seis meses de au-
séncia, em muito ajudou a que o perfil téc-
nico e o placar final do Gervásio Seabra des-
te ano terminassem sendo o que foi. Na ver-
oaae, em termos rigorosos, para uma análi-
se verdadeiramente significativa, muito mais
importante que a vitória e a possivel revê-
laçao de Triarco, é a derrota do melhor miler
brasileiro da última temporada. No paddóck,
o nino de Locris estava muito bonito, bas-
tante atento ao que acontecia a seu redor.
Mesmo no cànter, esta impressão inicial não
íoi totalmente desmentida. Mas, a partir da
largaaa, ela deixou de existir. Quando no pi-
que (como em Palermo), o descendente de
üur Liz não mostrou aquela sua velocidade
tao conhecida e teve que ser exigido a fun-
ao para acompanhar, a distancia e com difi-
culaade, o train movido por Triarco, a sua
derrota estava irresistivelmente e indiscuti-
velmente determinada. E tanto isto era ver-
dade que, poucos metros após abordar a reta
final, seu piloto abandonou completamente
a carreira, em uma atitude, sem a menor
sombra de dúvida, lúcida. Na verdade, trági-
ca e infelizmente (este duplo sentimento
deve ter sido apreendido apenas pelos verda-
deiros turfistas que procuram ver as courses
e élevage não apenas pelo aspecto do jogo
mas sim pelo lado mais aristocrático e ele-
vado do bom cavalo), mesmo que Paulo Car-
doso tivesse continuado a exigi-lo durante
os últimos 600 metros, a sensação deixada é
que isto não teria alterado o seu posto final,
um modesto e triste nono lugar.

Após o páreo, embora continuasse bo-
nito, dois fatos surgiram para que pode bem
observar o seu caminhar. Primeiro, aparen-
temente, ele puxava ligeiramente do pé aci-
dentado na areia de Palermo em novembro
último. Segundo, a ferradura de sua mão
esquerda se abriu e ele terminou se pegando
formando uma pequena ferida. Embora não
sirvam realmente de explicação (é possível
que diante do acidente argentino o brilhan-
te miler não volte a ser o mesmo da tempo-
rada passada), não há menor dúvida de que
todos os dois devem servir de pontos de refle-
xão para seus responsáveis. Para os demais,
experts e público em geral, resta a esperan-
ça que, caso volte a correr, que ele só o faça
se estiver realmente em condições de fazè-lo
(rigorosamente, em termos objetivos, no úl-
timo domingo, ele a priori, estava) com o
mesmo brilho de sempre. Do contrário, que
a reprodução seja seu caminho. Um animal
como Tonka é uma peça a ser tratada com
carinho e respeito, exatamente, aliás, como
vem sendo trazido até agora.
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Brasileiro
vence outra
vez no tênis

Paris — O tenista brasf-
leiro Cássio Motta, de 18
anos, obteve ontem a sua
segunda vitória no Torneio
Internacional Juvenil d e
Tênis da França, derrotan-
do, desta vez, o francês Tu-
lasne, por 6/3 e 6/4, sem
demo nstrar dificuldades.
Cássio, lider do ranking
juvenil brasileiro, vem se.
apresentando muito bem e
na estréia derrotou outro .
francês, Potter, por 6/2 e
6/1.

.O tcheco Lendl passou a
próxima rodada, vencendo
sem problemas o colombia-
nò Palpa, por 6/2 e 6/3.
Além desses dois jogos foi
disputado mais um, com a
vitória do . australiano To-
bin sobre o argentino Ma-
draga, por 6/3 e 7/6.
ABERTO DE ROMA

Roma — O norte-
americano Brian Gottfried
foi um dos destaques da ro-
dada de ontem do Torneio
Aberto de Tênis de Roma,
ao derrotar o chileno Belus
Prajoux, por 6/2, 5/7 e 6/2,
em partida multo disputa-
da, que chegou a empolgar
o público pela beleza das
jogadas. Outro que se des-
táçou foi Haroldo Solomon,
dos Estados Unidos, com
uma boa vitória sobre o
veterano tcheco Ian Kodes,
por 6/3 e 6/1.

No setor feminino, a lu-
gostava Mima Jausovec vcJ-
tou a vencer, superando
desta vez a argentina Anna
Casablanca, por 6/3 e 6/2,
enquanto a tcheca Renata
Tomanova eliminou Senoc
Yonezawa, fraca concorren-
te do Japão, por 6/0 e 6/3.

A rodada de ontem do
Aberto de Roma teve ainda
os seguintes resultados:
masculino — John Alexan-
der (Austrália) 3/6, 6/0 e
6/1 Ohrls Lewis (Nova Ze-
landia); Paolo Bertoluccl
(Itália) 6/4 e 6/4 Robin
Drysdale (Inglaterra); Vlc-
tor Amaya (EUA) 6/3 e 7/6
Corrado Barazzuttà (Itá-
lia); Christophe Freyss
(ílranoa) eümlnou Manuel
Oranrtes (iEspanha) por de-
sistêncla; Kim Warwick
(Ausltráláa) 6/3 e 7/5 Phil
Dent (Austrália); Doscoe
Tanmer (EUA) 6/2 e 6/2 Bill
Scanlon (EUA); Dick Crea-
ly (Austrália) 0/6, 7/6 e 6/3
Raul Ramirez (México);
John Nowcombe (Austrália)
7/6 e 6/1 Tom Gullikson
(EUA).

No Rio, a Federação de
Tênis do Estado programa' para sábado e domingo, nas
quadras da AABB, a reah-
zação de um Torneio Inte-
restadual, reunindo tenistas
gaúchos e cariocas. Pelo ti-
me gaúcho estarão presen-
tes Marcos Hocevar (atual
campeão brasileiro), José
Carlos Schimldt, Otávio PI-
va, Ivan Kley, orientados
pelo técnico Renato Kinner-
man. A equipe carioca esta-
rá representada por Tho-
mas Koch, Jorge Paulo Le-
mann, Roberto Carvalhaes,
Cláudio Ferreira e Joseph
Brfck.
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Para Flávia Nadalutti, o Sul-Americano será apenas uma fase na preparação visando ao Campeonato Mundial de Berlim

Pesquisa demonstra que Vôlei do
salto com vara tem uma Brasil joga

muito pequena GomJaPão€VQt
A prova de salto com va-

ra é uma das mais difíceis
do atletismo, conforme pes-
quisa que comprova que em
12 anos a marca mundial
só foi melhorada em 37 cen-
timetros. Desde 1966, o re-
corde mundial foi batido 17
vezes, o que, no entanto,
não significa multo, pois a
evolução é de três centíme-
tros por ano. O atual recor-
dé {mundial pertence ao
norte-americano Mike Tul-
ly, que no sábado passado
pulou 5m71cm.
. Apesar do grande feito do
atleta norte-americano, a
National Collegiate Athletic
Association não homologou
o recorde como universltá-
rio. Isto porque, para ser
reconhecido, é preciso o
sarrafo ser medido antes e
depois da prova, o que não
foi possível, já que o vento
o tirou do lugar, logo após
o salto de Tully. Por isso
a marca de 5m71cm só teve
reconhecimento como re-

corde mundial e não como
recorde universitário nor-
te-americano.

RIGOR

A diferença de regras pa-
ra homologação dos dois re-
cordes mostra, curiosamen-
te, que o recorde universitá-
rio é verificado com mais
rigor que o mundial. Para
o reconhecimento da marca
mundial, os juizes só me-
dem o sarrafo antes do sal-
to do atleta, enquanto que,
para o universitário, é me-
dido duas vezes, ou seja,
antes e depois do salto.

Este pequeno detalhe en-
tre as duas regras acabou
tornando-se muito impor-
tante, pois Mike Tully, de
21 anos, é agora o novo re-
cordista mundial do salto
com vara, mas não o recor-
dista universitário. A evo-
lução do recorde de salto
com vara é a seguinte, des-
de 1066:

1966 Penn«l (EUA) 5m34cm
1967 Se.gren (EUA) 5m36cm
1967 Wilson (EUA) 5m38cm
1968 .Stagren (EUA) 5m41cm
1969 „P«nnel (EUA) 5m44cm
1970 Nordurg (RDA) 5m45cm
1970 Nordurg (RDA) 5m46cm
1970 Papanicolaou (GR) 5m49cm
1972 Isaksson (SW) 5m52cm
1972 Isaksson (SW) 5m54cm
1972 Seagron (EUA) 5m59cm
1972 liakston (SW) 5m59cm
1972 Seagren (EUA) 5m63cm
1975 Robem (EUA) 5m65cm
1976- Bell (EUA) < 5m67cm
1976 Robert» (EUA) 5m70cm
1978 Tully (EUA) 5m71cm

Comece
o seu programa
HWliM

às 8:35 da manhã
De segunda a sexta-feira, às 8:35 da manhã, na Rádio Jornal

do Brasil, Ana Maria Machado faz para você um roteiro da cidade.
Cinema, teatro, música, cursos, conferências, exposições, tudo,

Tudo o que há para ver.
Ligue-se na Ana Maria.
Como os equipamentos Sperry Remington, este programa

existe para facilitar a sua vida.

Roteiro
De 2? a 6? feira, às 8:35

Um patrocínio

SFER^V^REAAI NGTON
RÁDIO JORNAL DO BRASIL

As Seleções de Vôlei
Feminino do Brasil e Japão
chegam ao Rio hoje à tar-
de, procedentes de Belo Ho-
rizonte, e disputam amanhã
o sétimo e último jogo da
série de amistosos que as .
duas equipes vêm fazendo
pelo pais, como parte do
preparo das brasileiras pa-
ra o Campeonato Mundial,
em setembro, na União
Soviética.

As Seleções ficarão hos-
pedadas no Hotel Argentina
e o jogo final foi progra-
mado para as 17 horas, no
ginásio do Tijuca. Antes, a
Seleção Japonesa fará um'
treino para reconhecimento
da quadra. O técnico japo-
nês pediu à Confederação
Brasileira para reservar o
ginásio, mas o horário do
treinamento ainda não foi
definido. As brasileiras
também deverão preparar-
se para o jogo final, mas o
treino só será confirmado
hoje, com a chegada do téc- .
nlco Ehio Figueiredo.
SELEÇÃO MASCULINA

A Seleção Brasileira de
Vôlei Masculino, que tam-
bém se prepara para o
Mundial, participa da Ia.
Copa de Ouro, em Pequim,
como parte de seu trei-
namento. Hoje, ela enfren-
ta a equipe do Kiang-su —
uma das mais fortes da
China. Sábado, domingo e
segunda-feira, farão amis-
toses com as Seleções do
Shangai, do Exército Chinês
e do Hangzhou, em várias
cidades do interior, e re-
gressam dia 3 de junho.

Duas equipes
se destacam
no JB-Shell

As equipes da Santa Or-
sula e da UERJ foram os
destaques da semana do vô-
lei feminino do Campeo-
nato Carioca Universitário' — Jogos JB/Shéll, ao derro-
tarem facilmente suas ad-
versárias, no ginásio da
UERJ. A Santa Ürsula ven-
ceu Castelo Branco por 3 a
0, em partida que durou 43
minutos, com sets de 15/8,
15/1 e 15/2.

Apesar da equipe da USU
ser considerada uma das
melhores do Campeonato,
ela não exibiu sua melhor
forma pois não houve
necessidade de se esforçar.
Patrícia e Rosane, ambas
com boa técnica de corte e
levantamento, foram as
jogadoras da equipe que
mais se empenharam.

A equipe da UERJ venceu
a da Souza Marques por 3
a 0, jogando apenas 31
minutos, com sets de 15/1,
15/0 e 15/2. Embora a vitó-
ria tenha sido muito fácil,
a melhor do jogo foi Marisa
de Queirós, da Souza Mar-
quês, que deverá ser con-
vocada para a Seleção
Universitária. O bom jogo
da UERJ foi marcjtdo pelavolta da jogadora Rosita e
as experientes Maria de
Fátima e Diana.

O Campeonato de Iatismo
da Classe Laser, válido pe-
los Jogos Universitários
JORNAL DO BRASIL/Shell,
será realizado neste fim dt
semana, na raia do lace
Clube Brasileiro de Niterói
(ICB). A regata será dis-
putada em duas etapas, a
primeira delas no sábado,
com largada marcada para
as 14h e a segunda no
domingo, a partir das 13h.

Sul-Americano
de Natação tem
Brasil favorito

Os técnicos e dirigentes
brasileiros não têm dúvidas
de que a equipe conquistara
o título do Campeonato Sul-
Americano de Natação, Sal-
tos Ornamentais e Water-
Pólo, que começa hoje em
Guaiaquil. O que eles não
garantem é se os brasileiros
vencerão com folga — como'
tem acontecido nos últimos
anos — ou se serão campe-
ões graças aos nadadores de
miolo (os que não vencem
mais se classificam em
segundo, terceiro e quarto
lugares;.

Nos saltos ornamentais,
os brasileiros são favoritos
absolutos. Com a presença
de Milton Jorge Machado,
que treina e estuda nos Es-
tados Unidos, o Brasil deve
conquistar os dois títulos —
de plataforma e trampolim
— somando pontos que os
demais saltadores vão ten-
tar aumentar com boas co-
locações.

No wa.ter-.polo, os brasi-
leiros possuem a equipe
mais forte e mais experien-
te.
MUDANÇAS

Na natação, porem, os dl-
rigentes tiveram que tomar
providências de última ho-
ra. Alguns nadadores rela-
xaram no treinamento por
dois motivos: a convocação
foi feita três meses antes
da competição — muitos
achavam que ainda haveria
tempo para se preparar —
e porque o Sul-Americano
é considerado uma competi-
ção menor, onde os brasi-
ieiros não precisam se es-
forçar muito para vencer.

Mas os dirigentes não es-
tavam tranqüilos. Viram na
Copa Latina nadadores de
outros paises sul-americanos
conseguirem resultados me-
lhores que os brasileiros e
souberam que eles se prepa-
ravam com o mesmo animo
para o Sul-Americano. A
preocupação passou a ser
então conquistar o titulo
com o maior número de
vitórias. Os dirigentes da
natação não queriam que se
repetisse o fracasso do bas-
quete, cujo sinal mais fia-
grante de decadência téc-
nica foi a perda de título
sul-americano.

Não posso admitir quevocês encarem o Sul-Ameri-
cano como uma viagem de
turismo — disse Rubens Dl-
nard de Araújo, presidente
da Confederação'Brasileira
de Natação, aos atletas reu-
nidos no dia dos primeiros
contes. — Há um limite pa-ia a tolerância e já se foi
o tempo em que íamos dis-
putar essa competição de
qualquer maneira.

Começaram então as
substituições, e para o lugar
dos que saíram foram cha-
mados nadadores da pri-
meira equipe. Para o Sul-
Americano — competição
internacional de pouco va-
lor técnico porque os brasi-
leiros vencem há muitos
anos, sem problemas — os
nadadores convocados eram
os da equipe número dois.
Os da primeira disputavam
a Copa Latina, e quem ia
a um campeonato não ia
a outro, dando oportunida-
de a que mais atletas
se apresentassem fora do
país. A equipe estava muito
frágil — lamentou Dinard
de Araújo, após o anúncio
das novas convocações. Com
a entrada de Flávia Nada-
lutti o Brasil pode ganhar
todas a provas — e conquis-
tar com facilidade o titulo
feminino.

Agora o Brasil é favorito
sem temer a boa forma de
esquatoriano Jorge Delgado
e de colombiano Jorge Jara
mille. Delgado promete
igualar ou superar o nume-
ro de vitórias conseguidas
em campeonatos sul-ameri-
canos. O recorde pertence
ao peruano Juan Be lio,
campeão sul-americano em
11 provas (títulos conquis-
itados em vários anos). A
disposição de Delgado —
considerado herói nacional
do Equador — traduziu-se
de forma eloqüente, segun-
do os técnicos brasileiros
que foram à Copa Latina,
na excelente forma física
que ele mostrou em Porto
Rico.
REFORÇOS

Foram chamados o mi-
neiro Marcus Mattioli e
depois Rômulo Arantes Jú-
nior, para reforçarem o ti-
me masculino. Dois dias an-
tes do embarque, porém, Ci-
ro Delgado era vetado pelo
médico Antônio Alves, que
acompanha a equipe, e em
seu lugar entrou Jorge Fer-
nandes, um bom nadador
de velocidade, que, como
Mattioli, Rômulo, Flávia e
Vera Lúcia Cottin, foi tira-
do da Seleção foi á Copa ,
Latina, em Porto Rico.

As modificações não
devem ser Interpretadas
como anormais — explica
Amaurl Machado, um dos
técnicos — mas como refor-
ço natural. Agora a equipe
está numa situação muito
boa porque alia a experiên-
cia de Paulo Manginl, Ro-
minho e Flávia ao animo
da garotada nova, como
Maria de Fátima Vieira, Ri-
ta de Cássio Ferrando e
Ana Keila Anchieta.

Mas Amaurl alerta que,
mesmo reforçada, a equipe
masculina enfrentará fortes
adversários no Sul-
Americano. No feminino
não há o que temer. Flávia
é a favorita dos 100 e 200m
borboleta, dos 200 e 400m
medley, e ainda ajudará as
equipes d e revezamento.
Nas demais provas as brasi-
leiras estarão entre as pri-
melras.

O Brasil vence a competi-
ção — garante Amaurl —
pois tem uma equipe mais
homogênea.
OS NADADORES

Ewerson de Oodey, 19
anos, Luís Fernando Zuliet-
ti, 16, Ana Keila Anchieta,
14, Gerson Teixeira, 16, Luis
Francisco Carvalho, 16, Cel-
so Ograto, 16, Caio Filardi,
16, Roseli Alves, 15, e Maria
Regina Costa, de 16 anos,
são os paulistas. Os cariocas
são Paulo Mangini, de 24
anos, Jorge Fernandes, 19,
José Getúlio da Fonseca Fi-
lho, 19, Rômulo Arantes Jú-
nior, 21, Flávia Nadalutti,
17, Agnes Nilsson, 17, Vera
Lúcia Cottin, 14, Rita Neves
17. Os mineiros são Angela
Maestrini, 16, Rita de Cás-
sia Fernando, 12, Marcus
Matieli, 17, e Jair Coelho,
de 19 anos. A única per-
nambucana é Maria de Fá-
tima Vieira, de 13 anos.
AS PROVAS DE HOJE

400m medley — os brasi-
leiros inscritos são Ewerson
de Godoy e Luís Fernando
Zulietti; lQOm borboleta —
Flávia Nadalutti e Rita Ne-
ves; lOOm costas — Rômulo
Arantes Júnior e Gérson
Teixeira; 400m livres — Ro-
sali Alves e Ana Keila An-
c h i e t a ; 4x200m livres
i.Paulo Mangini, Jorge Fer-
nandes, Marcus Matieli e
Rômulo Arantes).

João Saldanha
Turismo e Copa

•»—7 V tinha dito aqui que os hotéis na
Mj Argentina tinham dobrado de preçoM* ¦ a partir de agora e em relação há dois"""T dias atrás. Peço desculpas pelo en-

gano: os preços não dobraram, triplicaram. \E em alguns casos quadruplicaram. Isto pe-los mesmos hotéis e pela mesma comida.
O magnífico roteiro apresentado pornossos companheiros na Revista do Domin-

go é realmente o melhor. Mas se abaixem
porque, agora, custa uma nota. Entretanto,
espero que as previsões se confirmem e eles
reduzam seus preços quando verificarem que"a procura é menor do que em qualquer época
normal de turismo. O que muita gente está
fazendo, gente que queria aproveitar a épo-
ca para fazer turismo e ver a Copa, é espe-
rar a Copa terminar e ir depois, quando tudo
estará acabado e os preços voltarem ao nor-
mal. É uma boa idéia. Assalto, quando a
gente está desprevenido, é no sem-jeito. Mas
prevenido seria bancar o trouxa.

O roteiro de Bariloche ou o da. Terra
do Fogo é realmente das melhores coisas
que um turista poderá Jazer. E tanto fazser mais inverno ou náo. Acho até melhor.
Quanto à Copa, a farta cobertura dos jor-nais, rádios e TVs dará, em casa, um exce-
lente serviço. Isto eu garanto. E tem mais:
se o Brasil engrenar bem e for para as fi-nais, os torcedores mais empolgados podem
pintar por lã.

Lugar encontrarão, certamente. Sem
nenhuma dúvida. A Argentina sempre este-.
ve aparelhada para mais de 1 milhão de tu-.
ristas. Agora, nem metade estará por lá. Nem
um terço.

Surgiria o problema de ingresso. Bem,
em todas as Copas do Mundo a que assisti,
nas finais, excluindo-se a do Maracanã, nas
demais sobraram ingressos. Mesmo na In-
glaterra 66 e Alemanha 74, com os times
da casa finalistas. Na Argentina talvez se
complique o negócio, se a própria Argentina
for finalista. Do contrário, podem ir que osZ^
cambistas até farão abatimento. E, dali em
diante, sigam os diferentes roteiros e opções
da Revista do Domingo que é uma boa. A
Argentina é um dos melhores e mais bara-
tos objetivos turísticos de todo o mundo.
Mas, na Copa, deu a louca e saíram do sério.

Flamengo tenta fazer
boa exibição hoje já
pensando no Botafogo

Para o Flamengo, uma vi-
tória sobre o Esporte é de
grande importância, hoje à
noite, no Maracanã, não só
pelos pontos em si como pe-
Ia motivação que dará para
o clássico de domingo, con-
tra o Botafogo, com possibi-
lidade de excelente arreca-
dação. Na preliminar, às
19hl5m, jogam América e
Comercial de Ribeirão Pre-
to, também pertencentes ao
Grupo I.

O Flamengo obteve um
empate (1 a D, domingo úl-
timo, contra o Corintians,
resultado considerado mui-
to bom pelo técnico Jou-
bert, porque a partida reali-
zou-se em São Paulo. Já o
Esporte não teve a mesma
sorte: empatou (0 a 0), em
Recife, com o Comercial de
São Paulo.

TEMPO INTEGRAL
Mesmo na véspera do jo-

go, o Flamengo treinou em
tempo integral, ontem. Pela
manhã, Joubert dirigiu um
exercício técnteo-tático e, à
tarde, houve recreação,
além do aprimoramento na
cobrança de faltas e penal-
tis".

Os times atuarão assim,

hoje; FLAMENGO — Can-
tarele; Ramirez, Rondinelu,
Dequinha e Júnior; Merica,
Carpeglani e Adílio; Júnior
Brasília, Radar e Luis Pau-
Io. ESPORTE — Ivã; CardÒT
so, Arimatéla, Assis Belém
e Nivaldo; Toninho Almèi-
da, Pita e Hamilton Rocha;
Totonho, Mauro e Biro-Biro.
O árbitro sierá Edmundo
Absanra.

Na preliminar, o América
tentará se reabilitar da der-
rota para o Botafogo, apre-
sentando-se com a equipe
alterada, devido à saída d*
Bráudio, Ailton e Álvaro. No
coletivo de ontem à tarde,
no Andaraí, o técnico Dani-
Io Alvdm escalou o meio-
campo efetivo com Léo OU-
velra, Gérson Sodré e Jar-
bas."0 treino terminou com
a vitória dos titulares por4 a 2.

Equipes para hoje: AMÉ-
RICA — Pais; Uchoa, Alex,
Russo e Jorge Valença; Léo
Oliveira, Gérson Sodré e
Jarbas; Reinaldo, Mário •'.
César. COMERCIAL — Or-
tiz; Marco Antônio, Tim,
Vágner e Léo; Maurício, Pe-
dro Ornar e Vander; Pedra-
da, Carlos Hansen e Ziqui-
ta. Juiz — Bráulio Zanotto.

Campeonato Naciona
FASE SEMIFINAL

Vencedores

Hoje
GRUPO i
Atlético (MG) x Amérlc» (SP) (21 tiom, Balo Horizonte)
Misto x Cruzeiro (21 horas, Cuiabá)

GRUPO H
Joinvile x Santa Cruz (21 horas, Joinvile)
Ceará x Náutico (21 horas. Fortaleza)
Goiás x Santos (21 horas, Serra Dourada)

GRUPO I ' '

América (RJ) x Comercial (SP) (19hl5m, Maracanã)
Flamengo (RJ) x Esporte (21hl5m, Maracanã)
Coríntian» x Botafoflo (SP) (21 horas, Pacaembu)

GRUPO J
Brasília x Guarani (21 horas, Bras(lia)
São Paulo x Coriliba (21 horas, Morumbi)

Perdedores
Hoje

GRUPO K

Chapecoens» x Maringá (21 horas, Chapecó)
Figuairense x Londrina (21 horas, Florianópolis)

GRUPO L

Uberlândia x América (RN) (21 horas, Uberlândia) ^

GRUPO N

Itabuna x CSA (21 horas, Itabuna)
CRB x Confiança (21 horas, Maceió)

GRUPO O

River x Noroeste Ul horas, Tercsína)

GRUPO P

Americano x Nacional (21 •horas, Campos)
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Hidalgo escapa de seqüestro na França
Itália e recebida
com euforia
em Buenos Aires

Solon Campos e Vicente Sentia

¦utnol Àim/AP

' Buenos Aires — Recebida
òom euforia pelos italianos
que vivem na Capital, a Se-
íeção Italiana chegou on-
<jem a Buenos Aires, desem-
Rareando à tarde no Aero-
^orto de Ezeiza, onde per-
maneceu apenas o tempo
áuficiente para a liberação
da bagagem, seguindo logo
depois para o Hindu Clube,
onde está concentrada. Os
Jornalistas que acompa-
nham a delegação não
acreditam no êxito do time,
e admitem a eliminação pa-
ra Argentina e França.

< O técnico Enzo Bearzot já
definiu a equipe que estréia
rta Copa, dia 2, contra a
França: Zoff, Gentile, Ca-
ftrini, Benetti e Bellugi;.
Zaccarelli e Rossi; Causio,
Tardelli, Graziani e Bette-
ga. Cansados da longa via-
gem, os jogadores permane-
qeram todo o restante do
cjia na concentração, dis-
(jante cerca de 40 qutlôme-
tiros do Centro da cidade.
Cara hoje está previsto um
treinamento leve e que
amanhã Bearzot dará trei-
no com bola, procurando
corrigir algumas falhas que
o time ainda apresenta, es-
pecialmente do melo-campo
para. o ataque.- Ele quer
uma equipe mais rápida,
que toque sempre a bola de
primeira e tente, com fre-
quehcia, os chutes a gol da
entrada da área.
DESCRÉDITO

A euforia do pequeno gru-
po de torcedores italianos
presentes ao desembarque
nao chegou a contagiar os
jornalistas q u e acompa-
nham a delegação italiana.
Poucos acreditam no snces-
so do time, alguns até arris-
cando o palpite de que o
timjs poderá, inclusive, não
passar da primeira fase do
Mundial. Para os italianos,
uma vaga será normalmen-
te;:tja Argentina é a outra
será disputada entre a Itá-

lia e França, com amplas
possibilidades de sucesso
desta última.~" 

Os amistosos disputados
pela Seleção Italiana nessa
última etapa de preparação
para a Copa do Mundo não
chegaram a impressionar a
imprensa daquela pais. Al-
guns jornalistas consideram
inclusive Enzo Bearzot um
técnico conservador, que
não acompanhou atenta-
mente a evolução do futebol
europeu, ou, se o fez, não
chegou a aplicar novas táti-
cas à equipe. Para a Copa,
Bearzot, além de contar
com dois auxiliares diretos,
terá a ajuda de Glacinto
Fachetti, ex-capitão da Se-
leção, que veio com a de.e-
gação como convidado cape-
ciai, justamente para usar
sua influência no relaciona-
mento entre o técnico e os
jogadores.
POLÍTICA

Uma das principais preo-
cupações dos dirigentes da
Seleção Italiana, nas últ;-
mas semanais de prepara-
ção do time, foi eviitar que o
clima político do pais pu-
desse ter influência psioló-
gicà no rendimento dos jo-
gadores. Assim, os jornalis-
tas que chegaram com a
delegação ontem fizeram
questão de destacar que a
repercussão da morte de Al-
do Mouro não chegará a
prejudicar o rendimento da
equipe no mundial.

A opinião quase que una-
nime entre os Jornalistas é
de que o excesso de jogos
do Campeonato Italiano e
a série de partidas amisto-
sas disputadas pela Selejã»
nos últimos meses poderá
levar o time ao fracasso na
Copa. O técnico Enzo Bear-
zot, apesar das criticas ao
seu trabalho, parece con-
fiante na equipe, mas pre-
fere não arriscar um palpi-
te, explicando sempre que
o grupo é muito forte.

Ingressos populares
voltam à bilheteria33 ir

¦ •-f*i
*s'.iíí
> O torcedor argentino que

não adquiriu ingressos para
osrjogos da Copa do Mundo
ainda pode alimentar uma
líeye-esperança de assistir a
algumas partidas. O Ente
Autárquico Mundial — re-
partição oficial que organi-
ia- a Copa — espera colocar
àr-venda em Buenos Aires,
talvez ainda esta semana,
as^ entradas que sobraram

, dias remessas feitas ao exte-
rior.vMesmo que cheguem mui-
tfcs 

'ingressos 
dos pacotes

nao vendidos aos estrangei-
rosj 'tem-se como certo que
a,:'.grande massa da popu-
lãção, formada de operários
aqui também, está pratica-
mente impossibilitada de
assistir ao Mundial, em vir-
tude dos preços, considera-
dos elevados.' 

Essa, pelo menos, é a opi-
ríião de muitos argentinos,
que usam como termo de
comparação não só o custo
cie vida, que cresce rápida-
mente — deve atingir 50%
em maio, quando a previsão
para todo o ano era de 60%
-j- mas também os preços
cios ingressos cobrados du-
ranté o Campeonato Metro-
politano, o mais importante
do pais. Nesta competição,
o' ingresso parado, equiva-
lente no Brasil à geral, eus-
lá em torno de Cr$ 20,
quando na Copa, para os
jogos da primeira fase, fo-
ram vendidos a cinco dóla-
res imais de Cr$ 85). Esses
mesmos ingressos, para os
jogos decisivos do quarto,
terceiro, segundo e primeiro
lugares, saem a 10 dólares
t"maisdeCr$ 170).

¦ De qualquer forma, no
momento não há mais in-
gressos á venda para os jo-
gos da primeira fase (cha-

mada d e oitavas-de-final
em outras Copas).

CAMPANHA

Além d e ansiosamente
aguardados, os brasileiros
certamente terão boa aco-
lhida durante o período que
passarem na Argentina,
uma propaganda institucio-
nal, divulgada com grande
freqüência no rádio e na
TV, convidada população a
receber bem os turistas e
a orientá-los com a maior
cordialidade, inclusive nas
compras, sugerindo que é
melhor vender uma boa
imagem do país do que in-
duzir o turista à compra de
produtos de má qualidade,
apenas pela ambição co-
mercial de vender muito.

Mais do que a boa acolhi-
da, os brasileiros poderão
sentir-se muitas vezes em
casa, em virtude do que se
prepara aqui para rece-
bê-los. Hoje, no Teatro As-
trai, o maestro Hermetho
Pascoal inicia uma tempo-
rada. Nos próximos dias, es-
trélam a cantora Simone e
o show Oba, Oba Sargentel-
li. Um restaurante típica-
mente brasileiro, o Ipiran-
ga, foi inaugurado anteon-
tem na Avenida Cordoba,
no centro de Buenos Aires.

Desde ontem os jornais
argentinos aumentaram o
espaço destinado ao noticia-
rio esportivo, para comen-
tar, com algum destaque, as
possibilidades de cada equi-
pe participante da Copa. O
Clarin divulgou, em sua
edição de ontem, os cortes
de Nunes e Zé Maria, ilus-
trando a matéria com uma
grande foto do lateral-di-
reito.

Palmeiras empata em Osaka
com um combinado japonês

. Tóquio — O Palmeiras,
que foi derrotado na estréia
do torneio internacional
Taça Japão-78, conseguiu o
primeiro ponto na compe-
tição, ao empatar de 1 a
1 com um combinado japo-
nès, ontem, no Estádio
Nihikyoguku, em Osaka, pe-ranle 3 mil torcedores.

Apesar de ter começado
bem, o Palmeiras sofreu o
primeiro gol aos 24 minutos
do primeiro tempo, mas To-

ninho, em jogada pessoal,
empatou, nove minutos de-
pois. Daí até o fim do jogo,
os brasileiros criaram mais
oportunidades, todas, po-rém, desperdiçadas pelos
atacantes. Amanhã o Pai-
meiras enfrenta o Borussia
Moenchengladbach.

Em outra partida do tor-
neiü. a Seleção Japonesa
derrotou a da Tailândia por
3 a 0. Os japoneses voltam
a jogar amanhã contra a
Seleção da Coréia do Sul.
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Paris — Um telefonema
• anônimo para a sede da
France Press confirmou o
cunho político d.a fracas-
sada tentativa de seqüestro
do treinador da Seleção
Francesa, Michel Hidalgo,
atacado por dois homens
quando saia de casa, ontem
de manhã, com destino a
Bordeaux. Hidalgo — que
segue hoje com a equipe
francesa para Buenos Aires
— conseguiu livrar-se dos
desconhecidos e chegar á
delegacia policial mais pró-

A policia procurou conter os alegres membros da colônia italiana

If
Argentina 78

• Ftoou acercado em defi-
nitivo o horário do amistoso
entre as Seleções dá Bapa-
nha e Uruguai, hoje, em
Montevidéu: começara as
22 horas GMT (19 horas de
Brasília). O Jogo servíiá oow
mo preparativo da Seieçaç.
Espanhola para a Copa ao
Mundo-e tterá a arbitragem
do uruguaio Heetor Pedro
Rodriguez, esperando-se a
presença de mais de 50 mil
pessoas no Estáiüo Cente-
nário. As equipes devem
atuar assim: Espanha —

Miguel An gel; Marcelino,
Pirri, Miguel e De Ia Cruz
,(Sam José); Ijead, Ascensi e
Guzman; Danl, Cano. e Kl-
ni; Uruguai — Rodolfo Ro-
drlguez; De Los Santos, Gi-
menez, Gonzales e Manei-
ro; Di Bartolomeo, Alza-
mendi e Carrasco; Morena,
(Cailiava e Ramos.

A Hungria fará também
ura teste importante hoje,
ao enfrentar a Inglaterra,
no Estádio de Wembiey. Oa
ingleses, embora afastados
da Copa do Mundo, apare-
,cem como adversários res-
p e i táveis, principalmente
depois que empataram cmm
o Brasil (1 a 1), o mês pas-

sado, e derrotaram a Escó-
cia 1 a 0), sábado último.

A delegação da Alemã-
nha Ocidental — atual
campeã do mundo — em-
barcoü onitem em Prank-
furos, com destino à cidade
argentina d<e Córdoba, em
cuja subsede disputará os

tseus jogos iniciais da Co-
lpa-78. Integraon a comitiva
:36 pessoas, entre jogadores
e dirigentes, além de 46 jor-
malistas e 12 funcionários
do serviço de segurança.

;• Berti Vogts, capitão da
equipe, foi o último a subir
Ino Boelng-707, que saiu de
Frankfurt cmm meia hora
Ide atraso. Antes o jogador
declarou:

: A Argentina não significa
turismo pana nós e, sim, um
duro trabalho. Só deseja-
mos que este trabalho e os
sacrifícios respectivos ofõre-
çam unia recompensa posi-
Itiva. Os resultados que con.
seguimos até agora — na
excursão à América do Sul
e nos últimos amistosos, in-
clusive contra o Brasil -7-
nada têm a ver com a carri-
panha que 

'agora 
iniciare-

mos.
A Federação Austríaca

de Futebol divulgou ontem a
numeração oficial dos joga-
res de sua Seleção — última
adversária 'do Brasil na pri-imeira fase do Mundial —
e que viaja sábado para a
Argentina: 1 Koncilia; 2 —
Sara; 3 — Obermayer; 4 —
Breitenberger; 5 — Pezzei;
6 — Hattenberger; 7 — Hic-
kersberger; 8 — Prohaska;
9 — Krankl; 10 — Kreuz;
11 — Jara; 12 — Krieger;
13 - Happich; 14 - Strasser;
15 — Weber; 16 — Persidis;
17 — Oberacher; 18 —
Schachner; 19 — Pirkner;
20 — Baumeister; 21 — Fu-
chsbichler; 22 — Baumgart.
r.er.

Depois de consultar to-
dos os jogadores — para sa-
ber a preferência de cada
um — a Federação Holan-
«lesa de Futebol definiu on-
tem os números das cami-
sas dos 22 que atuarão pela
Seleção Nacional tia Copa
do Mundo. O número 14 —
que em 1974 pertenceu a
lohann Cruyff — desta

vez será usado por Jau Bos-
kamp.

Líderes trabalhistas
negam apoio a boicote

Buenos Aires — Dois lide-
res da Confederação Geral
do Trabalho — CGT — da
França declararam ontem,
nesta Capital, que aquela
organização trabalhista re-
pele qualquer tentativa de
boicote à Copa do Mundo.
Roger Silvain, secretário do
Comitê Central da CGT na
fábrica Renault, e Alain
Stern, responsável pelos si-
dicatos existentes na mes-
ma empresa, falaram à im-
prensa local antes de segui-
rem viagem para o México.

Durante a coletiva, Sil-
vain e Stern explicaram
que setores de ultra-esquer--
da e grupos de exiliados ar-
gentinos promoveram, na
Europa, uma campanha de
esvaziamento da Copa do
Mundo, Invocando supostas
violações aos direitos numa-
nos por parte do Governo
militar da Argentina.

A VISITA
' 
Silvain e Stern estiveram

na Argentina preocupados
com a situação de 140 tra-
balhadores da filial da Re-
nault, em Córdoba despedi-
dos em outubro passado por
terem participado de uma
greve por aumento de sala-
rios e melhores condições de
trabalho. As greves, como
toda a atividade sindical,
estão proibidas pelo atual
regime militar argentino.

Os lideres da CGT fran-

cesa disseram à imprensa
que conseguiram manter
contato com parentes de 23
trabalhadores da Renault
que desapareceram após se-
rem demitidos, "presumível-
mente porque foram se-
questrados":

Nenhum dos 23 parti-
cipou de qualquer atividade
terrosita contra a empresa
ou seus dirigentes — asse-
guraram Silvain e Stern,
lembrando que vários exe-
cutivos da Renault foram
assassinados nos últimos
anos por terroristas de ex-
trema esquerda.

Ainda sobre o Mundial,
Silvain definiu a posição da
CGT francesa:

Rechaçamos todas as
idéias de boicote, tanto à
Copa do Mundo quanto a
qualquer outra expressão
social, artística, cultural ou
turística. Queremos que ve-
nham muitos turistas à Ar-
gentina durante o Mundial,
porque este é o desejo das
pessoas com que conversa-
mos. Entendemos, inclusive,
que isso ajudaria a normali-
zar a atual situação do pais.
Não que tenhamos uma
avaliação exata da situação
local, que é difícil. A Argen-
tina está muito distante da
França e, por isso, muitas
vezes o s aconteeimentos
chegam ao nosso conheci-
mento de forma nem sem-
pre^nuito clara.

técnico disse aos polici-
ais que dirigia seu carro,
nos subúrbios de Bordeaux,
quando dois homens "tipl-
camente latinos", em outro
automóvel, o forçaram a
parar. Ao descer do carro,
foi agarrado pelos dois e,
segundo contou, após ar-
rançar a pistola que um de-
les lhe apontava, ordenou
que se afastassem, voltou
para o carro e fugiu.

TELEFONEMA

Pouco depois, uma voz
anônima telefonou à Fran-
ce Press e, dizendo falar em
nome dos autores da sen-
tativa de seqüestro, ditou o
seguinte comunicado:

"Temos o pesar de anun-
ciar o fracasso da tentativa
de seqüestro de Michel Hi-
dalgo, chefe da equipe fran-
cesa de futebol. Contava-
mos com essa ação, de cará-
ter puramente humanità-
rio, para:

— chamar a atenção so-
bre a hipócrita cumplicida-
de da França, principal pro-
vedora de material militar
à Argentina;

— pedir a libertação e
a salvaguarda até a f rontei-
ra de todos os presos sobre-
viventes e o reaparecimento
dos 20 mil desaparecidos,
sabendo que seu extermínio
está em curso, com o objetl-
vo de abrir caminho para
o debate sobre os jogos do
circo".

"ENTREVISTA

A tarde, já em Paris, Mi-
che1 Hidalgo deu sua inter-
pretação do incidente e sua
colocação diante dos objeti-
vos políticos daqueles que
tentaram sequestrá-lo:

— Iremos à Argentina ao
encontro do povo, nâò de
um regime. O boicote à Co-
pa não é a melhor maneira
de compreender e ajudar
esse povo. Quando nos man.
dam a Moscou ou à Alemã-
nha Oriental, ninguém diz
nada. Não obstante, o muro
de Berlim existe há 17 anos.
Nossa intenção era ir à Ar-
gentina para chegar às fi-
nais da Copa. Mas tudo mu-
dou. Fazem-nos perguntas e
as dúvidas já se insinuaram
em alguns espíritos. Esses
problemas' abateram o ani-
mo de nossa equipe.

Gr. Pri AJ-SE--

VIAJE COM A TAP
PELOS CAMESIHOS

DO MUNDO
E VEJA AS MAIS BELAS
PAISAGENS MUSICAIS.

fluMPorm*
Atilas KimUGUEKI

Jl%

Todos os dias, à meia noite,
vá com a RádioJB e a TAP por
lugares nunca dantes sonhados,.,
onde o caminho» a paisagem. *

e a luz são de música.

w
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Campo Neutro
José Inácio Werneck

â CHO natural que em Porto Alegre
/l a Seleção Brasileira ponha em cam-

/l po alguns reservas de que poderá
precisar na Argentina. Primeiro, es-

tara poupando os titulares em uma partida
mais prejudicial do que benéfica. E, ao mes-
mo tempo, dá mais ritmo de jogo a alguns
homens que serão importantes opções no
banco.

Mas daí a dizer que Coutinho está se
preparando para barrar Edinho vai uma
grande distancia. Que seria a distancia entre
a sanidade e a insensatez, entre a coerência
e a incoerência.

Não vai em minhas palavras nenhuma
restrição ao futebol correto de Rodrigues Ne-
to, mas Cláudio Coutinho estaria abrindo
mão de todos os seus princípios e de toda a
lógica se resolvesse efetivá-lo a partir deste
estranho amistoso em Porto Alegre, depois
de ter resistido e insistido.com Edinho con-
tra tudo e contra todos.

A convocação e efetivação de Edinho
ocorreram em conseqüência daquele mesmo
principio outra noite exercido pelo técnico
Minelli na televisão: partir de um esquema
e encaixar então os jogadores que possam
executá-lo.

Então, quando Minelli diz querer dois
extremas abertos e avançados, ficamos sa-
bendo que não escalaria Dirceu. Coutinho
convocou Edinho porque queria na lateral es-
querda um homem com boa estatura, de por-
te atlético, velocidade nas subidas ao ataque,
vigoroso no combate e bastante hábil para
ser útil nas jogadas ofensivas.

É claro que ninguém pode ter assegura-
da sua condição de titular em uma Copa do
Mundo, como nos prova a história do próprio
futebol brasileiro, com os exemplos de Dida,
de Mazola, de Joel — de tantos outros que
saíram daqui como titulares para perderem
a posição com a Copa em andamento.

Seria admissível que Edinho jogasse con-
tra a Suécia, fracassasse (Mazola, por exem-
pio, fracassou muito mais por fatores psico-
lógicos do que técnicos)»e se visse substU
tuído nas partidas seguintes.

Mas duvido que Coutinho vá afastá-lo
antes mesmo da estréia, pois estaria lançan-
do pela janela todas as convicções defendi-
das durante meses. E eu particularmente julr
go' que Edinho ainda é o que temos de me-
lhor para a posição. Aos que o acusam de
deixar buracos às suas costas, pergunto: e
os repetidos gols que a Seleção Brasileira, o
Botafogo e o Fluminense sempre levaram
nos espaços deixados por Marinho? Além de
ser mais responsável no posicionamento de-
fensivo, Edinho tem sido eficiente no ata-
que, a ponto de fazer gols e chutar bolas na
trave.

Rodrigues Neto é, repito, um jogador
correto, de quem não podemos esperar nada
de extraordinário. Edinho, para mim, subi-
rá muito de produção durante a Copa.

A 

Seleção Brasileira tem uma única po-
sição justificadarnente indefinida, que
é a lateral direita, pelo fato de que
saiu o titular Zé Maria e entra agora

um jogador capaz de subverter á ordem até
aqui estabelecida.

Pois nos treinos oú em um teste como
o de amanhã em Porto Alegre, Nelinho po-
dera revelar uma forma merecedora de fazê-
Io aproveitado na equipe titular. Ao contra-
rio de Rodrigues Neto e de todos os outros
reservas, ele ainda não foi testado na atual
fase de preparativos.

Apesar de último na convocação, Neli-
nho tem condições para acabar entre os pri-
meiros, ainda mais se levarmos em consi-
deração que sua não convocação inicial se
devera a fatores físicos agora superados.

• Somente ali admite-se no momento uma
indefinição de Coutinho, pois Nelinho pode
ser até uma opção para a extrema direita
(em revezamento com Toninho) no caso de
machucar-se o titular Gil. Mas quanto ao
resto não pode haver indefinições nem ex-
periências: apenas substituições que podem
ocorrer nas circunstancias mais dramáticas,
como ocorreu a de Pele por Amarildo em
1962.

DE PRIMEIRA: Um.jornal francês da
cidade de Lyon publicou um anúncio de jo-
vem casaáoura, com uma condição difícil de
ser preenchida no momento em que a Sele-
ção do país viaja para a Copa do Mundo:
que o candidato não fale em futebol nem
queira ver jogos pela televisão /// Manten-
do-se firme em sua decisão de não disputar
a Copa, Johann Cruyff abriu mão de uma
oferta de CrS 9 milhões da fábrica japonesa
Pony para usar suas chuteiras //,/ O astro-
logo argentino conhecido como professor
Waffman anunciou que "o cosmos terá uma
grande influência na Copa do Mundo". Tal-
oez ele esteja se referindo ao Cosmos de No-
vi Iorque, que teve mesmo: impediu a par-' • pação de Franz Beckenbauer.



Coutinho escala equipe mista contra os
Reinaldo diz que para
ele a Copa já começou

Terasópolia

Enquanto o técnico Oláu-
dio Coutinho fala em pre-cauções, hora de se poupare de substituições durante
o jogo contra o Combinado
gaúcno, amanhã, em Porto
Alegre, Reinaldo pensa to-
talmente diferente. Ele sabe
que. não atuará durante to-
da a partida, mas gostaria
que isto acontecesse:

— O que interessa agora
é jogar o maior número de
vezes possível, seja contra
quem for. Respeito a opi-
nião de Coutinho. Para
mim. entretanto, a Copa jácomeçou.

ATRAÇÃO

Ao chegar ontem à tarde
para o treino na Granja
Comari, Reinaldo precisouaté da- ajuda do supervisor
Mário Travaglini e de ai-
guns policiais para poderentrar em campo. Cercado
por uma verdadeira mui-
tidão, entrevistado por re-
pórteres de rádio, jornais e
televisões — uma delas da
Argentina, que veio espe-
cialmetite a Teresópolis pa-ra preparar um programa
com ele — Reinaldo mal
conseguia mexer-se.

Lidio vetai
de Gil no

Um conselho dado pelomédico Lidio Toledo à
Comissão Técnmca fez com
que o atacante Gil ficasse
à margem do treino de
dois-toques de ontem, con-
siderado uma boa oportuni-
dade para começar a re-
cuperar o ritmo de jogo. A
Comissão pretendia liberar
o jogador para o contato
com a bola, depois de sub-
metê-lo a exercícios exclu-
sivamente físicos, nos úl-
timos 21 dias.

Lidio Toledo Julgou dis-
pensável o treino com bola,
no atual estágio de recupe-
ração do atacante. Preísrlu
poupá-lo novamente de um
esforço muscular capaz de
agravar o seu problema. O
frio parece ter sido o prin-

Como é de seu feitdo, po-rém, em momento algum fi-
cou aborrecido. Nem mesmo
quando um repórter argen-
tino insistiu em que ele dis-
sesse quem era seu compa-
nheiro ideal para jogar na
ponta-de-lança da Seleção.
Hábil e minelramente, repe-
tiu inúmeras vezes que to-
dos os atacantes convoca-
dos tinham condições de ser
titulares e que com qual-
quer um deles o entrosa-
mento não seria problema.

Um tanto decepcionado, o
argentino sorriu e acabou
desistindo. Mas mandou queseu câmara passasse todo o
treino acompanhando a
movimentação de Reinaldo.
Mais uma vez, porém, iras-
trou-se. Com dores muscula-
rés — que ele mesmo fez
questão d« dizer nada ter
a ver com os antigos pro-
blemas no joelho — Reinai-
do não participou da pelada
entre atacantes e zagueiros,
limitando-se a dar voltas no
campo, acompanhado por
Gil. O que não impediu que
esses simples exercícios fos-
sem documentados para a
emissora de televisão ar-
gentina.
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O chute forte e preciso de Nelinho é, agora, um trunfo a mais com que Coutinho pode contar

presença
2 toques
cipal motivo que levou o
médico a tomar tal decisão.
O próprio Gil pretendia so-
licitar o seu aproveitamento
no amistoso de amanhã, em
Porto Alegre, mas demons-
trou o mesmo conformismo
da véspera, ao ouvir as
opiniões contrárias dos in-
tegrantes da Comissão Téc-
nica.

Vetado para o exercício
de dois-toques, ele partici-
pou de uma corrida longa,
ao lado de Reinaldo, che-
gando a surpreender pelaresistência e bom preparofísico demonstrados. No
momento, a Comissão Téc-
nica teme que a falta de
ritmo o prejudique na par-tida de estréia, contra a
Suécia.

Seleção é da CEF
para publicidade
A CBD fechou contrato

com. a Caixa Econômica Fe-
deral (CEP), no valor de
Cr$7 milhões, para que
este órgão explore a ima-
gem da Seleção Brasileira
na publicidade das caderne-
tas de poupança. Ontem, a
delegação reuniu-se para
ser fotografada por um pro-
fissional. da entidade e pe-

. los que cobrem as ativida-
. des diárias em Teresópolis,
mas não há permissão para
que a foto — considerado
oficial — seja usada comer-
cialmente.

Jogadores e integrantes
da Comissão Técnica posa-
ram ds uniforme azul e
amarelo. O único ausente
foi o massagista Nocaute
Jack, que se encontrava no
Rio, providenciando o mate-
rial (cerca de três mil qui-
los) que a delegação levará
para o Mundial.

POC... POC... POC...
POC... POC...

POC... POC... HUH!

A Revista do Domingo vai publicar
um artigo especial sobre Tênis, o es-
porte que virou coqueluche no Rio de
Janeiro.
Tudo sobre a construção de quadras,
os diversos tipos de pisos, como man-
tê-los, quais as vantagens de cada
um, onde localizá-los.

Dia 4 de junho nas bancas, dentro do
Jornal do Brasil.

tp^M

...Ser mh
Movimento-

Telefone para
2646807

e faça uma
assinatura do

JORNAL DO BRASIL

Guarde no bolso
as vantagens de pouparna Letra.

1 Com a Caderneta de
Poupança Letra você podedepositar o seu dinheiro
extra, qualquer que seja a
época. Os rendimentos da
caderneta de poupança são
calculados sobre a média
mensal de seus saldos,
desde que não haja retiradas,
e creditados trimestralmente.
Assim, depositando 100,00
em cada mês do trimestre
você receberá juros e
correção monetária sobre
200,00, a média aritmética
simples de seus saldos.

Ai Com a Caderneta
Programada Letra você
mesmo estabelece um valor
certo para poupar todo mês.
Um dinheiro que você possa
dispor, já previsto no seu
orçamento. Em pouco tempo
você terá criado um
patrimônio para o futuro, sem
muito esforço. Os prazos da
poupança programada

variam entre 12,18 e 24
meses, com taxas de juros
crescentes. Isto significa que
quanto mais tempo você
poupar, mais dinheiro você
vai receber.
A poupança programada
inclui um seguro de vida no
valor total do seu contrato.

S0 Vale a pena, portanto,
manter duas cadernetas,
uma livre e outra
programada. Com algumas
características diferentes,
cada uma delas contribui
para que você aumente o
valor de suas economias de
uma forma inteiramente
segura, garantida.
As duas formas de poupança
recebem como incentivo
fiscal a possibilidade de
dedução no Imposto de
Renda. O incentivo contribui
para aumentar a
rentabilidade da sua
poupança em cerca de 4%
ao ano.

A Letra oferece ainda a
possibilidade de
financiamentos e crédito
pessoal sempre que você
necessita realizar urna
despesa, sem mexer na
poupança ou empatar
dinheiro. Consulte nossos
gerentes em qualquer uma
de nossas agências.

Em qualquer uma
de nossas agências
você pode abrir duas
cadernetas de
poupança, uma
programada e outra
livre.

Poupe na Letra em:
Copacabana, Posto 3.
Ipanema, Leblon, Botafogo,
Catete, Cinelândia,
Gonçalves Dias, Assembléia,
Vila Isabel, Haddock Lobo.
General Roca. Pedro II, Méier,
Madureira, Penha,
Bonsucesso, Nova Iguaçu,
Caxias, São João de Meriti,
Campo Grande, Niterói,
Alcântara e Petrópolis. i

Nelinho, quase nota
10 no primeiro teste

A participação de Nelinho
no treino fisico-técnicoeno
dois-toques, ontem à tarde,
deixou excelente impressão
junto ao treinador Cláudio
Coutinho e à Comissão Téc-
nLcá emgeral. Movimentan-
do-se com desembaraço e
no mesmo ritmo dos demais
jogadores, mostrando a téc-
nica que o fez destacar-se
nó toque de bola e nas
tabelas> o lateral provou

qu,e está em forma e que
para ser aproveitado só
precisa de um pouco de en-
'tiosaménto.

Indiscutivelmente o cen-
tio de todas as atenções da
Seleção, por ser uma noví-
aaae, JNei.nho foi cercado
por repórteres; fotógrafos e
admiradores durante todos
os minutos em que 'teve foi-
ga. Ele chegou a Teresópolis
por vclta das 11 horas e jáa porta do hQtel era soli-
citado para várias entre-
vistais. À tarde foi pivô de
desentendimento entre fo-
tógrafos que disputavam-
ihe bons ângulos.

ATÉ AS CHUTEIRAS
i

Na concentração, Nelinho,
alem de hospedar-se no
quarto que coube a Zé Ma-
ria e Nunes — ambos cor-
taaos — acabou ficando
cambem com as chuteiras
do lateral a quem subs-
tiitui, lato que considerou"uma agradável coincidên-
cia".

Logo que chegou, o late-
vai do Cruzeiro soube pela

imprensa que Coutinho pre-tendia lançá-lo no jogo con-
tra o combinado gaúcho.
Procurou analisar o . caso
com cautela, refletindo In-
clusive sobre a hipótese
aventada do seu aproveita-
mento como ponta-direita:

— Estou em condições fi-
slcas de cumprir .qualquer
instrução do técnico, mas se
for lançado como ponta, se-
gundo comentários e per-
guntas que escuto, possonão render o ideal. Couti-
nho deve saber o risco quecorremos de não me adap-
tar à posição, pois joguei
iio setor há muito tempo
e não sei dizer como seria
minha produção agora.

Pela d i s p o s iç ã o quemosittou no treino, tanto
chutando a gol como provo-
cando situações de perigo,
paia a defesa adversária na
partida de dois toques, Neli-
nho confirmou o preparo fl-
sico adquirido no Cinzeiro.
So lamentou não ter tido
tempo para tieinar cobran-x
ças de 'faltas — sua carac-
teristica marcante. Quanto
a luta pela lateral direita,'
mamuem uma opinião rea-
lista:
— Sei que Toninho é o

titular, mas não, vim dispôs-
to a me acomodar. E estou
a fim de me firmar, pois
isso representa status, me-
lhoria salarial e projeção
internacional. Acha que as-
sim ajudo a Seleção e Toni-
nho, pois se me acomodo
ele também acaba . fazendo
o mesmo.

Oberdã acusa Coutinho
de escalar Seleção com
medo da imprensa do Rio

Pou|^na^^á*j#oúpe.na Lgtra I Poupe na Letra

Porto Alegre — Na opi-
nião do jogador Oberdã,
que atuará na quarta-zaga
e será o capitão do combi-
nado gaúcho contra a Se-
leção Brasileira, ainda há
muita influência política na
formação da Seleção e, por
isso, os-jogadores de Esta-
dos distantes de Rio e São
Paulo são menosprezados.

O jogo só servirá para
. mostrar isso mais uma vez,
já que seu resultado não ai-
terará coisa alguma na Se-
leção. A imprensa do Rio
tem força para escalar . a
Seleção e Coutinho parece
ter medo dos jornais cario-
cas. Pode ser que o jogo se-
ja apenas mais um treino
para a Seleção. Para nós,
porém, será bem mais que
isso — pocso garantir.

O estado de espirito da
equipe gaúcha pode ser de-
tinido nas palavras de
Oberdã após o treino de on-
tem no Beira-Rio, quando
o técnico Aparicio Viana
definiu o combinado com
Corbo, Lúcio, Salomon ,
Oberdã e Tabajara; Caça-
pava, Falcão e Tadeu; Tar-
ciso, André e Eder.

Nós vamos testar a Se-
lscão Brasileira, mas vamos
também mostrar que na-
quele time não há nenhum
jcgador melhor do que o

Tarciso e o Falcão, em suas
posições.

TÁTICA GAÚCHA

O técnico Aparicio Viana
não se mostrou preocupado
com os erros de marcação
dos jogadores de meio-cam-
po, especialmente Falcão e
Tadeu, que pouco ajudaram
Caçapava na cobertura.
Aparicio só exigiu que os jo-
gadores não utilizassem em
nenhum momento a tática
do impedimento.

— Eu tenho uma defesa
formada por jogadores de
três equipes diferentes e
não posso permitir que eles
tentem um recurso desses
contra a Seleção Brasileira.
Seria suicídio.

Aparicio Viana frisou que
sua intenção é explorar as
jogadas de ponta, principal-
mente pelo setor de Édsr,
porque os laterais da Se-
leção gostam de ir ao ata-
que.

Curiosamente o combina-
do que representará o Rio
Grande do Sul conta so-
mente com dois gaúchos, o
lateral Tabajara e o meio-
campista Caçapava. Os res-
tantes são: Corbo o Saio-
mon i uruguaiosI, Lúcio,
Oberdã e Falcão (catari-
nenses), Tadeu 'paulista).
Tarciso e Éder (mineiros i
e André (baiano).

Ataque se vinga
na último treino
Para um treino 'de curta

duração e sem nenhuma
preocupação tática, a Se-
leção Brasileira voltou on-'
tem à tarde à Granja Co-
mari, possivelmente em sua
última atividade naquele
campo (os exercícios damanhã de hoje serão levis-
simos porque á tarde a de-legação viaja para Porto
Alegre e talvez sejam reaii-
zados no próprio hotel.
Mais uma vez o atrativo pa-ra os torcedores foi o tram-
cional treino de dois toques
entoe zagueiros e atacantes.

Mais uma vez, também,
foram em vão os apelos de
Cláudio Coutinho e de toda
a comissão técnica no senti-
do, de que ps jogadores se
poupassem para evitar o
risco ae contusões. Queren-do a qualquer preço a des-
forra da goleada sofrida na
véspera t» a 2j, os atacan-
tes transformaram a re-
creaçào num autêntico jogoe, se não conseguiram de-
volver o resultado, pe o me-
nos venceram de 2 a 1. Zico
e Jorge Mendonça marca-
ram para os atacantes, des-
contando Abel. para os za-
gueiros.

Propositadamente, Couti-
nho prolongou os exercícios
técnicos — troca de passese cnutes em gol — só dando
inicio aos dois toques quan-do já começava a escurecer,
para que o treino tivesse a
menor duração possivel. O
preparador nsico Sebastião
Araújo sintetizou a opinião
de todos:

— Chega de treino. Cada
minuto nesse campo molha-
do deixa a gente com o co-
ração na mão.

Público invade
para dar adeus

Boa parte da populaçãode Teresópolis se despediu
ontem da Seleção Brasi-
leira, na última oportunida-
de de observar os Ídolos quea cidade acolheu com todo
o carinho desde o dia 2 ae
março. Com este sentimen-
to, mais de 2 mil pessoas
assistiram ao treino da tar-
de, invadindo a Granja Co-
mari, o campo de treina-
mento e chegando a causar
certo tumulto.

No inicio da temporada
na serra, eram apenas cole-
giais que, fazendo gazeta ou
já livres das aulas, iam dia-
riamente ao treino para pe-dir autógrafos. Depois, os
moradores das proximida-des e até os que passavam
pela cidade se juntaram aos
colegiais.

Salvo em ocasiões em queo publico se mostrou intoie-
rante, gritando criticas con-
tra o time, nao houve ne-
cessidaue da intervenção ao
aparato policial coiocaao a
disposição da CBD. Ontem,
porem, os policiais roram
impotentes para conter a
paixão dos torcedores. Logo
que os jogadores desceram
aas Kombis sentiram que a
multidão que se instalara
na beira ao campo iria pro-cura-los sem que tivessem
a menor deiesa.
— Entraram em campo cor-

renao, mus a invasão ao pu-
blico loi imediata, numa
perseguição que só cessou
quando todos pararam para
dar autógrafos. Com muita
diíiculdade os agentes de
segurança conseguiram li-
berar o campo para Cláudio
Coutinho dirigir o treino.

Teresópolis — Duran-
te toao o dia de ontem,
o técnico Cláudio Couti-
nho repetiu nas diversas
entrevistas a que foi sou-
citado que só vai definir
a escaiaçáo da equipe
poucas horas antts cio
jugo ae amanna, contra o
uoxnumaciü uaucno, erri
j^orto Aiegre. No entan-
to, para toaos que ouvi-
ram esta é outras respos-
tas lacônicas ao irei-
nador, não restou dúvi-
aa: a Seieção vai üespe-
cur-se do Brasil com uma
equipe mista, sem ne-
n n u m a p r eocupaçao
tática em relação a
copa.

Como disse o próprioCoutinho: "O 
que inte-

ressa é testar alguns
jogadores que ainaa não
tiveram tempo de jogaro mínimo que seria dese-
jável". Em vista desse
panorama, Gil já foi
vetado, Zico aemonstrou
claramente sua poucaaisposiçao ae participard o amistoso, Rivelino
manifestou mais uma
vez sua conheciaa aver-
são por partidas desse
tipo e mesmo Keinaiao
— que quer jogar'— foi
avisaao de que não atua-
rá os dois tempos (talvezentre apenas no segun-
do).

A EQUIPE DA COPA

São praticamente ga-rantídas as presenças de
Jorge Mendonça, Dirceu,
Roberto, Nelinho (este
confirmado pelo técnico
para entrar na -lateral
direita, pelo menos du-
rante 45 minutos, pas-sando Toninho para a
ponta) e Rodrigues
Neto. Edinho, embora
contra a vontade, tam-
bém deve ser poupado.

Em conseqüência, a
finalidade do jogo passaa ser, quase que exclu-
sivamente, a de fazer ob-
servações para a for-
mação do banco de reser-
vas ideal para a Copa do
Mundo. Coutinho voltou
a afirmar que o jogo con-
tra o combinado gaúchonão vai alterar em nada
sua escalação ideal para
a competição. Se não

gaúchos
houver imprevisto, a Se-
leção Brasiieua vai en-
trar em campo dia 3 de
junno, para enfrentar a
auecia, com Leão, Tom-
nho, Oscar, Amaral e
fuinho; Batista, Cerezo
e Rivelino; Ga, Zico e
itenialdo.

Tenho plena con-
vicçao cie que esta é a
meiiior formação üa Se-
leçao. o que me interes-
sa, agora, é tirar ai-
gumas conclusões sobre
as opções que poaerciusar no aecorrer aas par-tiaas.

OS "INJUSTIÇADOS"

Mesmo fazendo quês-tão ae dizer — pelomenos publicamente —
que não teme um jogoríspido por parte dos ga-ucnos nem a hostilidade
dos torcedores, Coutinho
não esconde que os joga-aores têm a recomen-
aaçao de evitar os lances
mais violentos e os esíor-
ços aesnecessanos.

A Copa é na Argen-
tina e não no Rio Grau-
ae do Sul. Ninguém vai
fazer corpo mole, mas
correr riscos aesnecessá-
rios a essa altura é abso-
lutamenfce irracional.

As poucas esperanças
de que o jogo de amanha
tenna algum atrativo
técnico ficam por conta
ao empenho dos jogado-res gaúchos (especial-
mente aqueles que se
julgam injustiçados porcoutinho, como Tarciso,
Caçapava e Falcão) e
dos reservas da Seleção
Brasileira, numa última
tentativa de impressio-
nar o técnico para con-
seguir, no minimo, a
conaição. de primeiro re-
serva na Copa. Para
Coutinho, isso já é um
dado positivo:

Na ponta direita,
por exemplo, tenho vá-
nas opções para o caso
de não contar com Gil.
Posso fazer um reveza-
mento entre Toninho e
Nelinho, lançar Jorge
Mendonça, ou até esca-
lar Zé Sérgio. O jogo de
Porto Alegre talvez me
permita testar todas es-
sas opções.

Em Mar dei Plata, os
treinos serão secretos
O toque final no esr

quema da Seleção e as
jogaaas com que o tén-
n i c o Cláudio Coutinho
p r e t ende surpreender
sul-americanos e euro-
peus na Copa do Mundo
só serão treinados e m
Mar dei Plata, no curto
período que antecede a
estréia do Brasil. E tréi-
nados dentro de um sigi-
Io absoluto, sem a pre-sença de jornalistas de
qualquer nacionanaade.
Uma repetição, portanto,
do expediente usado nos
treinos para os jogos da
recente excursão à Euro-
pa:

— Não podemos trei-
nar tudo aqui, em púbh-
co. Seria o mesmo que
telegrafar para nossos
adversários, dizendo
quais as nossas prin-
cipais armas para o
Munaial. Ou vocês não
sabem que nossos trei-
nos sao presenciados por
Jornalistas estrangeiros
e os comentários dos re-
pórteres brasileiros são
haos e acompanhados
pelos outros técnicos?
Nao que estejamos pre-
parando nada de mira-
bolante. Apenas existem
certos tipos de táticas e
jogadas que, se reveladas
com antecedência, per-
dem toda a validade.

FEITIÇO BRASILEIRO

Embora, como é de co-
nhecimento geral, toda a
sua concepção e teoria
de jogo sejam baseadas
em livros europeus —
tornando-as consequen-
temente mais difícil sur-
preender quem concebeu
e publicou as teorias —
Coutinho acha que pode
virar "o feitiço contra o
feiticeiro".

Os europeus criam
as táticas e as jogadas e
nós a s aperfeiçoamos
com a habilidade de nos-
sos jogadores. Essas
pequenas variações é que
devem ser mantidas era
segredo.

Sem entrar em deta-
lhes, pelos mesmos moti-
vos que o levam a querer
realizar os treinos às es-
condidas, Coutinho dei-
xou escapar apenas que
essas jogadas são em
maioria relativas a lan-
ees rápidos a partir de
reinicio de jogo. Por tan-
to, com a bola parada:

São combinações
partindo de faltas perto
da área, nas laterais do
campo de defesa do ad-
versário e córneres. Esses
são os melhores momen-
tos de se fazer uma sur-
presa. Quando o jogo é
paralisado, há um rela-
xamento natural de
todos em campo. O im-
portante, então, é fugir
ao óbvio.

O exemplo que Couti-
nho cita, em razão de já
ser conhecido, é o tipo de
jogada entre Rivelino,
Reinaldo e Zico em fal-
tas da meia-lua:

Todos sabem que
temos excelentes cobra-
dores, forma m uma
enorme barreira e, ao in-
vés de cobrarmos direto,
fazemos uma rápida tri-
angulação para deixar
um dos três frente a
frente com o goleiro. Só
não marcamos um gol
dores, formam uma
por puro azar de Zico na
conclusão. Esta é apenas
uma das muitas jogadas
que pretendemos utilizar
durante a Copa.
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ARRABAL AOS
MILITANTES DO

PC ESPANHOL
Paris — Da mesma forma como escreveu no passado

uma Carta ao General Franco, Fernando Arrobai acaba de
publicar uma Carta Aos Militantes Comunistas Espanhóis,
em que ressurgem a mesma violência e a mesma oposição
feroz. Lá, ele visava o fascismo. Aqui, ele investe contra o
"sonho e a mentira do eurocomunismo", como indica o
subtítulo de seu curto panfleto. E' que Arrobai, o escritor,
o homem de teatro, não aceita os crimes cometidos em
nome de uma ideologia, seja qual for. Nesta entrevista
exclusiva, concedida entre dois ensaios'de uma nova peça,
ele explica quais são suas intenções. . i

"ACORDEM PARA
OS CRIMES
DE SEU PARTIDO'

Arlette Chabrol

Correi pondentt

Por que escreveu esse livro?

Você tem razão em colocar a
questão porque a política não é mi-
nha área. Meu terreno é o do teatro,
do cinema, da poesia, da literatura.
Mas resolvi escrever esse livro porque
tive conhecimento dos crimes do Par-
tido Comunista Espanhol e porque me

i espanta que ninguém tivesse falado
¦obre o assunto. Então, pensei comi-
go mesmo: mesmo se tu não és um
político, é necessário que dês teu tes-
temunho.

Mas por que escolheu o ano de
1978 para contar tudo o que sabe?

Como você sabe houve uma es-
pécie de "primavera" formidável no
tempo de Franco. Estávamos todos
unidos contra o franquismo, contra a
intolerância. Naquela época escrevi
um livro, a Carta ao General Franco.
Participei também de movimentos em
favor dos prisioneiros, pela liberdade
de expressão na Espanha. Com todo
mundo: socialistas, anarquistas, co-
munistas. Foi só depois que vim a in-
teressar-me pela história do Partido
Comunista. E fiquei chocado no mais
alto grau. Sobretudo pelo silêncio. E,
contudo, esses crimes do PCE eu não
os inventei: quando publiquei meu li-
vro, todos os jornais da França e da
Espanha comentaram e ninguém dls-
se que eu havia escrito mentiras.

Você fes afirmações fortes. Se-
fundo teu livro, o PCE é o Partido que
cometeu mais crimes sem ter chega-
do ao Poder.

Sim, mas devo acrescentar que
não acredito que o PCE seja pior do
que os outros. Seria uma espécie de
nacionalismo exacerbado acreditar
nisso. Afinai, sou patriota mas não a
tal ponto. Na realidade, creio que por
Infelicidade o PCE envolveu-se numa
história negra em que foi instrumen-
to do estalinismo. Qualquer outro Par-
tido comunista teria agido como o
PCE nas mesmas condições. O fato é
que o PCE foi designado por Stalin
para matar Trotsky, Comorera, Tril-
Ia, para eliminar as comunidades
anarquistas espanholas. Mas se hou-
vesse guerra civil na Itália e na Fran-
ça teria acontecido a mesma coisa
com os Italianos ou os franceses.

Esta atitude "pouco escrupulosa"
do PCE e de outros Partidos comu-
nistas decorre, a seu ver, da própria
doutrina marxista-leninista? .

— Sim, acredito que sim. Esse ma-
quiavelismo que leva ao crime deriva
da crença nessa doutrina. Os dirigen-
tes comunistas crêem nessa doubri-
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'Eu nao inventei os crimes do Partido Comunista Espanhol. Quando os
denunciei, todos os jornais da França e Espanha comentaram e -

ninguém disse que eu havia escrito'mentiras"

na, logo tudo é permitido em seu no-
me: da mentira e a calúnia até o cri-
me. Devo, contudo, constatar que és-
sa nova «eligião funcionou melhor no
Sul da França, na Espanha e na. Itâ-
lia do que no Norte. Os Partidos co-
munistas-leninlstas são microscópicos
na Inglaterra, por exemplo, e nos pai-
ses nórdioos. Pergunto-me se isso
não é uma seqüela da Inquisição,
desse catolicismo feroz què assolou os
países do Sul da Europa. Indago se
Isso é um espírito básico, comum ao
dos comunistas. A idéia do bem e do
mal, a idéia do. sacrifício, a idéia de
uma outra vida, dos amanhãs que sor-
riem. Para os inquisidores católicos,
esses amanhãs eram o após-morte, o
intemporal. Para os comunistas, são
gerações futuras. Numa e noutra, as
pessoas sacrificam-se em nome do fu-
turo. E' uma constante na intoleran-
cia religiosa de todos os tempos, que

começou por Jeronimus Bosch e ainda
não acabou.

Em sua crítica ao marxismo-lemV
nismo sente-se próximo aos chamados
"novos filósofos"?

— Como se sabe,-os novos filo-,
sofos são de diversos tipos. Vão de
Jean-Marie Benoist a Bernard Henry-
Levy. Sem dúvida, todos são apaixo-
nantes. Acho-os divertidos, humanis-
tas. Buscam um mundo melhor. Diz-
se que é uma moda, será mesmo?
Não haverá em vez disso uma moda
marxista? O que é certo, sem dúvida,
é que no momento presente essas
idéias humanitárias têm enorme im-
pacto. Todavia, tudo o que dizem os
novos filósofos .já foi dito. A palavra
Gulag, por exemplo, foi empregada
em 1945 por El Campesino. Havia um
livro chamado Eu Escolhi a Liberdade.
Logo, tudo isso era conhecido e bem

conhecido. O formidável é que os no-
vos filósofos conseguirem reatualizar
o assunto, torná-lo melhor compreen-
dido.

Você seria um humanista?

Gostaria de ser. Não tenho ne-
nhum reparo a fazer ao humanismo.
Mas não esqueça que sou um escritor,
um literato. Adoro a literatura, sua
inutilidade. Minha grande festa é a
literatura.

Em seu livro, você separa de um
lado os militantes de base, que acre-
dita, sinceros, corajosos mas enga-
nados, e de outro os dirigentes cini-
cos, sem escrúpulos, calculistas. A
coisa seria assim tão simples?

Como você sabe não sou o uni-
co a pensar dessa maneira. Louis Al-
thusser" disse praticamente o mesmo

em quatro artigos publicados no Le
Monde. Falou dessas minorias, dessas
ditaduras de secretariados formados»
por uma dezena de pessoas, sempre as
mesmas. Na Espanha, são um peque-
no punhado que controla o pais. Al-
thusser diz que no Partido Comunis-
ta conta-se todos os postos e isso é
verdadeiro tanto no PCE quanto no
PCF. E, sobretudo, que extraordinária
diferença existe entre.os militantes de
base e os dirigentes! No livro, laço
uma descrição da viúva de Grimau, o
último mártir do PCE. E' alguém de
uma admirável e grande sinceridade,
que procura realmente um mundo me-
inor. Não compartilho de sua manei-
ra de procurá-lo, mas é tudo tão sin-
cero, táo generoso que força a admi-
ração. E' criminoso distorcer o espi-
rito de uma doutrina .como o fazem
os dirigentes. Os militantes de base,
esses sim, querem realmente um mun-
do melhor e estão dispostos ao sacri-
ficio. E' pena. Para resumir, eu diria
que os da base são comandados pelo
amor e os que dirigem sao dominados
pelo Poder.

Houve reações por parte das ba-
ses, dos militantes anônimos para os
quais escreveu o livro?

Recebi as maiores homena-
gens: meu livio e, na Espanna, pú-
olicado pelos militantes da base. Vas-
quez JViohtalDán, que o puolica, é um
militante que pertence ao Partido Co-
munista Catalão, oiicial, carrillisia.
Ele acha Importante ter pu olicado o
livro e calculo que acertei no alvo.
É pena que na França não tenha
acontecido o mesmo.

Qual foi a reação do PCE?
Nenhuma. Em Madri, Santiago

Carillo disse que era um livro dirigi-
do contra ele. Nao é verdade, não pro-
curei personalizar os ataques. Como
você sabe, manuve relações pessoais e
bons contatos com eles todos. -

Áo escrever essa Carta, qual era
seu üüjeiivo.' (simplesmente incitar os
militantes a reneúr sobre o passado
do fartido ou leva-los a abandonar os
quauros partidários?

Creio que tanta generosidade
não deve ser jogada fora. Logo, é ne-
cessáiio que eles despertem, que en-
carem as coisas de frente. Seria mui-
ta pretensão pensar que eu os iria
acordar. Mas tenho uma posição um
pouco particular na Espanha: sou o
único escritor totalmente proibido por
Franco por motivos que não dizem
respeito à qualidade da minha obra
ou a coragem das minhas posições.
O franquismo me considerou o mais
subversivo de todos. Isso me propor-
ciona hoje em dia um certo prestí-
gio. Gostaria que os militantes refle-
tissem sobre o problema que lhes pro-

ponho no livro. E se estou enganado,
que me digam, que venha o debate.

Debate no interior ou fora do Par-
tido?

No interior, não. Althusser de-
finiu bem: o Partido é uma sociedade
burguesa e militar na qual o militan-
te da base fica bloqueado, impoten-
te. tí' por isso que acredito que não se
deva lutar dentro do Partido, ao con-
trário do que ele afirma. Como sabe,
sou anarquista. Enfim, anarquista e
uma palavra forte pois nao faço parte
de nenhum movimento anarquista,
uigamos que eu seja .libertário, anar-
quizante. Fenso que não temos neces-
sidaae de alguém que nos dirija.

Está satisfeito com a derrota elei-
toral da União de Esquerda na Fran-
ça?

Fiquei muito inquieto com essa
União *de esquerda na França e coai
as restrições a liberdade que dela po-
aeriarii resultar. Sou um homem de
esquerda e, me parecia que o progra-
ma era de' direita. Sou internaciona-
hsua, peia igualdade dos salários e o
piugiauia comum da esquerda não'
pedia nada disso. Paralelamente, te-
mi a instalação ae um regime soviéti-
uo aqui.

Eis a primeira página da Carta -
Aos Militantes Comunistas Espanhóis,
ue reinando Anabal:

, "Caros amigos. Escrevo esta carta
com muita emoção, a vós os militan-
tes da base, que permaneceram anoni-
mamente nas células, sem buscar
qualquer promoção, que ignoraram os
avanços e os compromissos, comunis-
tas espanhóis que padeceram a re-
pressão franquisia e que, sem outra
esperança e outra recompensa que a
de construir uma sociedade mais jus-
ta, lutaram e sofreram sem que ne-
nhum livro, coroa, ovação, medalha,
laurel ou arco-do-triunfo assinalasse
vosso desafio. Sim, caros amigos co-
munistas espanhóis, eu vos escrevo pa-
ra dizer-vos que o Partido ao qual per-
tenceis, o Partido Comunista Espa-
nhol, é segundo creio o Partido que
sem ter alcançado o Poder cometeu
o maior número de crimes na Histó-
ria. Sei que vossa militancia é since-
ra e desinteressada: deveis escutar a
voz desse homem, tão sincero quanta
vos, eu, que não tendo jamais perten-
cido à" vossa organização, vos respeita,
da mesma forma que se sente horrori-
zado com esse sistema de matadouros,
de metralhas e teias de aranha for-
mado pelo grupo de homens que diri-
ge vosso Partido. Escutai a voz soli-
taria de um homem de boa vontade,
sem artimanhas, sem credo nem
facção".

FRENTE AMPLA . A UNIÃO DOS CONTRÁRIOS
Arquivo 20/11/196*
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de março de 1968, depois
de seis anos sem grandes ma-
nifestações populares, realiza-
va-se em São Caetano, na

área industrial de São Paulo, o últi-
mo comício a que brasileiros puderam
assistir em sua pátria. Os promotores
eram membros da Frente Ampla, cria-
da por Carlos Lacerda e Juscelino
Kubitschek, e que então já contava
com o apoio de João Goulart e Jânio
Quadros. Pela última vez, ao nome
de Jango, ouviam-se palmas. Arrais —
palmas. Abaixo o capital estrangeiro
— palmas. Nenhum soldado brasilei-
ro para a guerra do Vietnam — pai-
mas.

Treze dias depois, abatia-se sobre
a Frente a Portaria n.° 177, que proi-
bia em todo o território nacional ma-
nifestações, reuniões, comícios, desfi-
les, passeatas ou o exercício de quais-
quer atividades políticas da entidade.
A mesma legislação determinava às
autoridades policiais que prendessem
em flagrante delito as pessoas que,
tendo direitos políticos cassados, exer-
cessem atividade ou se manifestas-
sem sobre assunto de natureza poli-
tica. A divulgação de manifestações
desse tipo acarretaria a apreensão de
jornais e outros órgãos. Caia o silên-
cio sobre o pais.

Pouco depois, em seguida a alguns
estertores, morria a Frente Ampla. Um
destino bem diferente do de outra co-
ligação de lorças, a que, em 1945, der-
rubou a ditadura de Vargas. Também,
a situação era outra. Quando, a 24
de outubro de 1943, lancou-se o fa-

moso Manifesto dos Mineiros, a luta
em larga escala por um estado de dl-
reitojá tinha pelo menos dois anos,
desde a declaração de guerra ao Eixo,-
em agosto de 1942. Então, a palavra
de ordem era União Nacional. Os co-
munistas exilados retornavam ao pais:
Jorge Amado, Pedro Mota Lima, José
Barbosa Melo, Fernando Lacerda,
Amorety Osório começavam a chegar
da Argentina.

Os estudantes e os operários, des-
ue o início contra a ditadura, inten-
sifiuaiam os seus esforços, motivados
peia luta contra o nazi-fascismo (os
operários aceitaram até um decreto
aumentando suas horas de trabalho,
como esforço de guerra). Em 1943,
formava-se a Força Expedicionária
Brasileira (FEB), reivindicação da
maioria dos brasileiros. E só então
chegou a vez dos oligarcas, que deti-
nham o poder econômico. Com seu
manifesto, começava realmente a der-
roçada da ditadura.

Que dizia o Manifesto dos Minei-
ros? Começava provando que, se a de-
mocracia havia falhado em muitas
nações e não era, ainda, um bem as-
segurado, muito pior era ter de viver
mudo, inexistindo as atividades poli-
ticas. E lamentava que a Revolução
de 30, feita para combater a hiper-
trofia da centralização administrati-
va, o Governo monocrático, houvesse
desembocado exatamente nesses des-
caminhos tortuosos. O documento di-
zia que era preciso retomar o com-
bate, pois se o Brasil estava em fase
de progresso material, resultados

Idênticos se conseguiam em outras
partes sem o sacrifício dos direitos
cívicos.

Em fevereiro de 1944, surgia afi-
nal a União Democrática Nacional,
aglutinada em torno da candidatura
do Brigadeiro Eduardo Gomes p. Pre-
sidênciã da República. Não era, en-
tão, um Partido, mas uma ampla
frente que englobava.praticamente
todas as correntes políticas brasilei-
ras, com exceção dos que ainda se
mantinham ao lado da ditadura. Sob
sua denominação, como lembra Hélio
Silva, abrigavam-se elementos alija-
dos pela Revolução de 30, sob a lide-
rança de Octávio Mangabeira; inte-
grantes da Aliança Liberal e partida-
rios da Revolução de 30 que se haviam
incompatibilizado com o Governo
Provisório ou com Getúlio; lideres
paulistas, mineiros e gaúchos envol-
vidos no Movimento de julho de 1932,
como Artur Bernardes e Raul Pila;
elementos que resistiram à implan-
tação do Estado Novo, como Flores da
Cunha, Carlos Lima Cavalcanti e Ju-
raci Magalhães; partidários iniciais
do Estado Novo, que mais tarde cin-
diram com ele, como Osvaldo Ara-
nha; antifascistas; socialistas; co-
munistas, praticamente dispersos mas
ainda em busca de uma linha orga-
nizada; e partidários e admiradores
do Brigadeiro. Era uma Frente Am-
pia, e com ampla base militar.

Em outubro de 1944, ao retornar
do Uruguai, o General Góes Monteiro,
um dos sustentáculos do Estado No-
vo, afirmava que viera para derruba-

Juscelino recebe a
visita de Lacerda e

lançam a Frente Ampla

Io, e o General Eurico Dutra, voltan-
do de uma visita às tropas brasilei-
ras na Itália, dizia a Vargas que era
tempo de reconstitucionalizar o país,
pois o Exército achava que, entre os
imperativos da paz, após a vitória dos
Aliados, estavam os da lei. Em 1945,
finalmente, as pressões se tornaram
tão fortes que Góes Monteiro, perce-
bendo que não podia levantar as For-
ças Armadas em favor da ditadura,
demitiu-se do cargo de Ministro da
Guerra.

Numa reunião que convocou en-
tão, dos generais da guarnição do Rio
com dois candidatos à Presidência da
República, e que ficou conhecida co-

mo a Reunião dos Generais, decidiu-
se — com apoio da Marinha e da Ac-
ronáutica — que se exigiria a renún-
cia incondicional de Getúlio. E assim
foi feito.

No caso da Frente Amipla de La-
cerda, não havia nada disso. Eia co-
meçou a ser articulada — e não por
ele — na primeira semana de setem-
bro de 1966, isto é, dois anos depois
do golpe que derrubou o Presidente
João Goulart. Era então uma Frente
Onica contra o Governo do Marechal
Castelo Branco. Mas, logo no dia 9,
aparecia o primeiro obstáculo: o Se-
aador Oscar Passos, presidente nacio-
nal do MDB, vetava o nome de La-
cerda. No dia 12, Castelo*ameaçava
cassar os direitos de todos que ten-
tassem formar uma frente única pa-
ra derrubar seu Governo.

Nos dias que se seguiram falava-
se cada vez mais insistentemente na
divulgação de um manifesto da Fren-
te, assinado por Lacerda, Juscelino e
João Goulart, os dois últimos com seus
direitos políticos cassados. Juscelino
retirou sua assinatura na última ho-
ra, temendo a ameaça do Governo de
confiscar tcdos os seus bens, e Jango
declarou no exílio que não assinava
nada ao lado de Lacerda.

Apesar disso, a 20 de novembro
de 1966, Lacerda e Juscelino encon-
travam-se em Lisboa, divulgando um
manifesto conjunto em que pediam a
formação de "um grande Partido po-
pular de reforma democrática". O du-

, cumento chamado de Pacto de Lis-

boü, teve repercussão em todo o pais,
e despertou o interesse de Jango.

Em maio, Lacerda tornava a en-
contrar-se com Juscelino, desta vez
no Rio, e em julho conversava com
Jânio Quadros, que declarava concor-
dar com a formação da Frente mas
discordar da entrega de sua liderança,
a Lacerda, porque isso impediria a
participação dos trabalhistas lidera-
dos por Jango. Em agosto, noticias
vindas de Montevidéu diziam que
Jango e Leonel Brizola não admitiam
nenhum acordo com Lacerda.

A 25 de setembro, Lacerda man-
tinha dois contatos sucessivos com
Jango, em Montevidéu, conseguindo
seu apoio para a Frente e a divulga-
ção de uma nota conjunta. Renato
Archer participou dos encontros, co-
mo representante de Juscelino. Brl-
zola negou-se a receber Lacerda e
criticou o apoio de Jango à Frente,
acusando-o de "falta de fidelidade
aos seus princípios".

De qualquer modo, o esquema de
Lacerda estava armado: contava com
o apoio de três ex-Presidentes, todos
ferrenhamente combatidos por ele
quando governavam. Em outubro, po-
rém, Jânio rompia com ele, chaman-
do o pacto de Montevidéu de "traição
a memória de Getúlio Vargas". De-
pois, Jânio voltou atrás, mas acabou
náo entrando na Frente. E finalmen-
te. em abril de 1968, veio o golpe —
não só contra a Frente, mas contra o
próprio Presidente Costa e Silva, e
estava encerrado o ainda livre deba-
te político.

/
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r -Cartas
Educador-físico-terapeuta

Em resposta à carta da leitora
Tabia Mandei (15/5), quero deixar
ólàro e público que não houve ne-
nhum equivoco de Interpretação de
mlrnha parte a respeito do que foi dito
pelo professor Rui Medina, como quis
crer a leitora, e nem um abrigar de
sentimentos negativos, rmuito pelo
contrário, pois foram sentimentos ai-
tamente positivos ojfue me motivaram
a carta (9/4) comentada pela leitora.

Quanto ao fato de o professor Rui
Medina também denegrir a f isiotera-
pia, ao se propor ministrar Terapêu-
itlca Fisica ao invés de Educação Fisi-
ca, foi um ponto-d,e-vista colocado pe-Ia própria leitora. Pois em momento
algum de minha carta abordei esse
assunto.

Aproveito a oportunidade paralembrar à leitora Tabia Mandei que,além de condenar o fato de o profes-sor Medina se propor corrigir sérios
problemas da coluna vertebral, cri-
tlquel da mesma forma a proposta do
professor d* ourar bronquite asmãtica
e recuperar cirurgia de menisco.

No intuito de esclarecer, fazendo
uso da qualidade de fisioterapeuta
formada pela BRRJ, tenho de "con-
oordar" com a leitora Tabia Manuel
quando cita que a ginástica é impor-
tante para centos itipos de problemasda coluna. Só que a leitora demons-
trou ignorar que, em se 'tratando de
corrigir problemas da coluna, fica in-
dicada a ginástica ipopuiarmente .co-
nhecida como ginástica médica, queé prescrita por fisioterapeuta e querecebe a denominação técnica de cine-•doterapia (gr. Kinesis, movimento).
Cada prescrição de tratamento é feita
individualmente para cada paciente,após minucioso exame fisico e estudos
rediológicos dos mesmos, sendo ire-
quentemente necessário um diálogo
terapêutico enitre fisioterapeuta e cli-
nico, ortopedista, reumatologista ou
neurologista para elaboração de uma
linha de abordagem especifica pa-ra o paciente, que para um leigo po-de ser um simples portador de"desvio da coluna" por inadequada
conta postura!' e, na realidade,, ser
portador de alguma patologia associa-
da, referente a uma ou mais das es-
pecialidades citadas acima. '»

Encerro como na carta anterior
deixando bem claro que minha repul-
sa não é pessoal ao professor Rui
Medina e, sim, dirigida a todos os in-
dividuos que exploram a saúde de
seus semelhantes atuando illcitamen-
te na área da saúde, objetivando inte-
resses de ordem pessoal. Farley Cam-
po» — Rio de Janeiro.

Português
No JORNAL DO BRASIL do dia13, no Caderno B, o Dr Sidou, aoenumerar 46 erros na Constituição

Brasileira, tachou de errôneo ò em-
prego de inftaitivos não flexionados.
E disse que "o certo seria atingireme satlsfaxerem". O emprego do futuro
do pretérito, seria, ja denota lacer-
teza.

O uso do infinitivo flexionado
constitui um dos pontos mais contro-vertidos da lingua portuguesa. Esseuso é um idiotismo da lingua. Por isso,
não lhe foi possivel fixar regras. Nodia em que forem regulados e passa-rem a ser fatos normais da lingua,
poderão sulbmeter-se as regras.

No século XVm, Jerôntaio Soares- Barbosa, ma Gramática Filosófica daLíngua Portuguesa, estabeleceiu regras
para o emprego do Infinitivo flexio-nado. Assim», tombem o alemão Frede-rico Diez, no século XIX, na Gramáti-
ca du LtQj-ruas Românticas, preten-deu fazer o mesmo. O filótogo SaidAU, em Dificuldades da Lingua Por-tuguesa, porém, sepultou o assunto,
em termos de regras fixas. Também
estudou a matéria o professor Teodo-
ro Henrique Màurer Júnior, na Revis-
ta Brasileira de Filologia, chegando à
mesma conclusão.

Mas as regras não se fixaram porterem sido julgadas insuficientes. Isso
levou o professor Celso Cunha a afir-
mar, na Gramática ds Lingua Portu-
guesa e na Gramática do Português
Contemporâneo, que "reconhece a lín-
gua portuguesa o inifitivo pessoal, quetem sujeito próprio e pode ou não fie-
xionar-se". E, diante das "inúmeras
regras propostas pelos gramáticos",
que "não resistem a um exame mais
acurado", por "revelarem-se insufici-
entes ou irreais", conciuiu ser " mais
acertado falar, não em regras, mas
em tendências que se observam no
emprego de uma e de outra forma do
infinitivo".

Vê-se, em dezenas de milhares de
bons autores clássicos e modernos,
que as regras outrora codificadas pa-
ra o emprego do infinitivo, flexionado
ou não, não surtiram efeito. Há,
apenas, as tendências de cada escri-
tor. Há, pois, ampla liberdade. Por is-
so, as passagens dos Artigos 145 e 123
da Constituição Brasileira não podem
ser consideradas um atentado à ver-
naculidade, porque abonadas suficien-
temente. Raimundo Nonato da Silva
— Brasilia (DF).

Vocação
É incrível como um presidente de

comitê (Sr Luiz Alexandre Campag-
noni, presidente do Comitê Serra do
Brasil, JB, 18/5/78), para defender
uma vocação, eleva um criminoso à
ufania, um bandido a mártir, um
pslcopata a moço de alto quociente in-
telectual, um neurótico a pinto reli-
gioso! Como é perniciosa e capciosa a

insinuação de dizer-se que Lúcio Pia-
vio não teria sido o que foi se não
tivesse sido contrariado na sua voca-
ção de ser padre! Não estaria certo
Jesus ao dizer em S. Mateus cap. 23:9"a ninguém na terra chameis vosso
pai (padre em latim), porque um só
é o vosso Pai (Padre), o qual está no
céu?" O que diria o ex-Padre Aníbal
Pereira dos Reis, que nasceu numa at-
mosfera tão sacerdotal, se lesse a car-
ta do Sr Alexandre? Enfim, como diz
o Jô Soares: "é um espanto."- O cine-
ma brasileiro explodiu com o Pas-
sageiro da Agonia e a Dama do Lo-
tação e, quem sabe, com estas expio-
soes, quantas bombas ainda vão sur-
gir? Até parece que estamos diante de
üm caso de bombas de fragmentação!
Ernani Pinto de Souza — Rio de
Janeiro.

Curta-metragem -

Estou recebendo diversos tele-
fonemas e cartas anônimas, de prós
e contras, parque, em uma entrevista
falei: "Quem não tem cachorro, caça
com gato" a respeito do curta-
metragem. Aos prós, o meu agradeci-
mento sincero e aos contra, que sen-
item a sensação de culpa, ou o rabo de
palha, meus pêsames pelo tempo per-
dido, gasto à toa.

Acontece que assisti em Brasilia
a divresos curtas-metragens, todos
ótimos, jóias, principalmente os de
Fernando Monteiro, Alice Gonzaga,
Pitanga e outros, e cheguei à conclu-
são de que é preferível um ourta-
metragem bem feito do que longa-
metragem pornochanchada, negativo!
Sou daqueles que consideram total di-
reito ao filme bom, legal. Sabemos que
apenas alguns longas-metragens são
bons, bacanas, a maior parte são
comerciais suspeitos. O caso é o
seguinte: quaiquer cara se intitula de
produtor cinematográfico (existem
exceções, é claro), arranjam negócios
obscuros, patrocinadores bobocas que
não entendem nada e caem no conto-
do-vigário. E, às vezes, conseguem
(pasmem!) empréstimos na própriaEmbrafilme... Depois, arranjam uma
equipe, artistas (pagam mal — quan-
,do pagam — ou fazem toda sorte de
tratantadas) e fazem as pornochan-
chadas, ou chanchadas.uma loucura.

Os crítivos dos jornais são impar-
ciais, não aceitam presentes nem têm
medo das ameaças e falam a verdade
quando o filme não presta. Mas não
adianta, os pseudoprodutores se
acham com o direito de assumir o
cinema brasileiro e ainda recebem
troféus e a Coruja de Ouro (essas co-
rujas encomendadas, como disse o
saudoso Adhemar Gonzaga, em uma
crônica do jornal O Dia) festlvamen-
e isso, sem qualquer dúvida, represen-
ta mal. Não se deve admitir tal coisa;
temos que defender o nosso cinema
como uma aspiração cultural das mais
legitimas. Está faltando uma pro-vidência por parte 

'do Governo, da
Censura, suponho que seja a melhor
forma, porque isso não tem cabimen-
to, e o Governo, assim procedendo, se-
ria uma boa, sem dúvida alguma, pa-ra o cinema brasileiro. Aliás, este as-
sunto já foi abordado no programa de
Haroldo de Andrade. Por este motivo,
acho. preferível fazer o curta-
metragem, assim vão melhor e não
gastam milhões com pornochancha-das sem uma mensagem, sem nada,
vazias. Eu também estou fazendo um
curtarmetragem, só que não é filme,
é livro, e será publicado muito breve,
graças ao sucesso de Nostalgia Neuro-
se do Amor aos Quarenta. Você já leu
este livro? Não? Então leia, é um ba-rato. Dustán Maciel — Rio de Janeiro.

Gamão
Lemos a reportagem deste riiatu-

tino intitulada Na Sorte dos Dadas,
um Desafio para a Inteligência, a pro-
rpóstto da realização do l? Torneio In-
ternacional de Gamão, aqui no Rio,
no Copacabana Pálace. Este salutar
jogo, no Brasil, é multo difundido no
Ceará, onde, ainda menino, assistia a
renhidas partidas, nas quais tomavam
parte excelentes jogadores. Aqui no
Rio, já tenho por hábito dedicar ai-
gumas de lazer à prática de gamão,
tendo por parceiro o Brigadeiro Geor-
ges Guimarães, exímio conhecedor
desse passatempo, cujas origens vêm
do século XIV antes de Cristo. Para-
bens aos promotores desse torneio.
José Eliomar Damasceno — Rio de
Janeiro.

Biblioteca Nacional
,0 edifício da Biblioteca Nacional

é uma bela construção, porém, além
de não ser funcional, é, hoje, tnsuíleit
ente para o serviço que desempenha.
Torna-se necessário qué o Governo
federai construa novo e funcional pré-
dio, de preferência nas proximidades.
Enquanto tal não ocorre, poder-se-ia
aproveitar o prédio do antigo Ministé-
rio da Agricultura, na Praça 15 de
Novembro, como anexo da Biblioteca
Nacional, abandonando-se a idéia de
derrubá-lo, cuja vantagem é duvidosa.
O Rio, como centro cultural de impor-
tancia no pais, precisa ampliar e me-
lho rar suas bibliotecas, dotando-as de
seções infanto-juvenis para criar o
hábito da leitura nas novas gerações,
bem como fazendo funcionar serviços
de atendimento volante em veículos
que percorram os bairros afastados
e cidades do interior que não têm bi-
bliotecas ou livrarias. Roldão Simas
Filho — Rio de Janeiro.

At cartas lerão «lecionadas para publicação no
todo ou «m part» antr» « qua tivarem aisinaf/ura,
noma compltto a lagíval a andera;o qua
parmita confirmação prévia.
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ACAUNTOS:
SÓ FALTA CAYMMI

Por calmos e ternos,
os Acalantes Brasileiros
(Discos Marcus Pereira)
nunca haviam sido ca-
talogados antes por nos-
sa intrépida indústria
musical. Os cuidadosos
produtores Aloísio de
Alencar Pinto e Marcus
Vinícius reuniram 13
exemplos brasileiros des-
sa emotiva ocasião. En-
tre outros, Chô Ohô Pa-
vão, Tutu Marambá, Ju-
ju Sossega, Boi no Cur-
ral e Vamos Atrás da Sé,
ó, Calunga. Talvez pelocritério adotado de pre-
ferir aa canções de do-
mínio público, o emba-
laáor LP deixa de in-
cluir em seu repertório
o extraordinário Âcalan-
to, de Dorival Caymmi,
imortalizado anos atrás
em rara gravação de sua
filha Nana.
Ititickicirkickir

Balanço nordestino. O
mais rítmico intérprete da
região, José Oomes Filho,
o Jackson do Pandeiro,
formado no coco, está com
disco novo: Alegria Minha
Gente (Alvorada/Chante-
cler). O mesmo acontece
com Jones Vieira da Silva,
conhecido por Faceta, li-
der de um pastoril na ci-
dade de Itapissuma, a 30
quilômetros do Recife. Pas-
tor» do Faceta (Clark/
Bandeirantes Discos) é, na
verdade, a estréia desse
artista do povo, que sé
apresenta como " endirel-
tador de bicicleta de pau,
carroça de burro, enge-
nho de quebrar cana, d-
lindro de padaria, motor
de luz e outros intelec-
tuais qualquer (sic)". Suas
músicas, todas adaptadas
do folclore — e, suprema
lição aos pesquisadores,
nenhuma assinada por ele
— combinam malicia e ba-
lanço, temperados por co-
ro feminino. Jackson con-
tinua o mesmo, também
malicioso (Mulher Malva-
da, A Vida dos Outros, A
Estória do Anel), insupe-
rável na mescla de per-
cussão, voz e coro de per-
gunta-e-resposta. Pena ter
transformado seu disco, a
partir da capa, da faixa ti-
tulo e mais A Luz do Sa-
ber, em mais um jingle da
obscura" religião Racional
Superior. A mesma encár-
nação quase vitimou um
mestre de outro tipo de
balanço, o soul-brother
Tim Maia. Nesses casos,
curioso observar, não apa-
réce nenhum veemente a
favor para condenar a
mistura de "religião e mu-
sica".

Dois na bossa. Reedi-
ções de um passado de
quase duas décadas reú-
nem num mesmo selo, Co-
ronado, talentos contem-
poraneos e até mesmo ri-
vais: João Gilberto (LP
Interpreta Tom Jobim)
e Tito Madi (LP O Com-
positor). Lembre-se que o
lendário João, habitual-
mente timido, chegou às- vias de fato: quebrou um
violão na cabeça de Tito,
num episódio nunca devi-
(lamente esclarecido. Mas,
não se tome a relação en-
tre ambos pelo incidente,
apenas pitoresco. Tito foi
um dos precursores da
bossa nova, com seus sam-•as-cancão (arrolados no
disco: Chove Lá Fora, Can-
sei de Ilusões, Canção dos
Olhos Tristes, Carinho e
Amor, Sonho e Saudade,
Quero-te Assim) cálidos, de
harmonia redonda. João, o
to, seu papa e transcenden-
consolidador do movimen-
te mito, ainda hoje surpre-
ende em arte e fatos. Não
deixa de assustar a reau-
dição de Nosso Amor e A
Felicidade, ambos sambas
rasgados do filme Orfeu
do Carnaval, parcerias de
Tom e Vinícius invadidas
de batucada, orquestra e
coro, antes, durante e de-
pois das intervenções inti-
mistas do cantor João.
Quase quebram a placidez
do disco, encontro de his-
tória e genialidade que

D1SCU A DISCO Tárík de Souza
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ROBEKTA fIACK: CONCESSÕES AO ROCK-BAILADA

• A propósito, duas imponentes damas do blues & bailada renovam-se nas prateleiras. Roberta Flack, mais íntima, com algumas concessõesao rock-ballada acende Blue Lights in the Basemerit. (Atlantic/WEA).Nina Simone, incorretamente apodada The Goddess of Jazz (A Deusa doJazz) ocupa o melhor LP da série Reflection, da Pronogram. Nina, tal co-mo sua mestra Billie Hóliday, transforma com emocionante pujança ba-ladas brancas (geralmente não derivadas do rock) em emotivos blues.Exemplos: The Laziest Gall in Town, de Cole Porter, Wild Is the Wind, deNed Washington e Dimitry Tiomkin, e Tomorrow Is My Turn, de Char-les Aznavour. E, não por acaso, Te 11 Me More and More and Then So-me, de. Billie Holiday.
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CANÇÕES CHIIENAS:
ATÉ COM BOM HUMOR

Em compensação, nada se perde de Chile
Canta (Copacabana), que a etiqueta for export¦pode confundir com outros tempos musicais do
sofrido rincão. Desfilam por suas faixas raras in-
terpretações da familia Parra: Isabel, Angel e
Violeta. E ainda há uma faixa, El Cigarrilo,
composição e voz de Victor Jarra, como se sabe
exemplado no Estádio Nacional, no Governo Pi-<iochet. Volver a los 17, sucesso de Milton Nas-
cimento e Mercedes Sosa, tem outra versão, na
voz de Isabel Parra, e não falta bom humor ao
disco, que alguns poderiam supor pesadamente
panfletário: Los Parecidos é uma engraçada sá-
tira aos cantantes latinos, de Roberto Parra,
cantada por Angel Parra.

••••••••••*••*••**•*

E o que está acontecendo de novo — ou novamen-
te acontecendo — queiram ou não, na área interna-
cional, é o punk. Musicalmente pobre, tendendo parao vigor muscular em substituição ao trabalho de me-
lodia, harmonia ou mesmo ritmo, o punk inova, ou pe-Io menos sacode, nas letras. Bom exemplo disso é o
sintomático No More Heroes (United Artists/Copa-
cabana i do grupo inglês The Stranglers. Os gritos de
Não Existem Mais Heróis dirigem-se basicamente aos
idolozinhos tipo Peter Prampton. Não é à toa que Paul
McCartney tpai de um integrante punk) pós as bar-
bas, ou melhor, as liras de molho.

não pode faltar a nenhu-
ma discoteca, exceto as
estroboscópicas.

Para evitar a maledi-
cência e acentuar a im-
parcialidade, recomenda-
mos outrossim a coletânea
Balanço Black (WEA).
Com uma condição4, a úni-
ca faixa audivel é a den-
sa Soul Train, cinco mi-
nutos e três segundos com
o incandescente Charles
Wright. O resto é silêncio;
ou melhor, balbúrdla rein-
cidente. Quem achar que
uma faixa vale Cr$ 120,00,
habilite-se.

Se queres meu amor/
deixa nome e endereço. Es-
sa oferta afetiva quase do-
miciliar pode confundir
ouvintes menos atentos: o
cantor lembra demais o
falecido Elvis Presley. Mais
um imitador para juntar-
se às dezenas que infestam
o show business america-
no? Nada disso. É o esperto
brincalhão Paul Mc Cart-
ney, que brinca mas não
brinca em serviço (e ne-
gócio) numa das faixas de
seu Lòndon Town, recém-
lançado LP. Enfim, a am-
bigua homenagem serve às
duas causas: celebrar e
Tender. Ao fundo, a Cida-
de de Londres erodida pe-
Io punk (?) submetida em
dois flashes (Eastman-Ko-
dak, certamente) sob n
fog e certamente num dia
claro. Não por acaso, Paul
está menos bluesy e mais
rough, ou seja, menos pa-
ra seu habitual balanço
negróiile e mais para a as-
pereza branca das canções
de folk e rock. Tenta tro-
car de identidade sonora,
talvez ameaçado pela con-
corréncia cada vez maior
na área soul.
a Nada de novo. pelo
contrário, muito do rock-
chavào no recente LP de
Peter Prampton >A&M/
Odeom, Something's Hap-
pening. Se, de íato, algo
está acontecendo como diz
o titulo, o gatinho do rock
empacotado nem sabe o
que é, como aquele perso-
nagem popularii-ado por

Bob Dylan, Do you Mi
Jones?
• Ao ouvinte de música
popular no Brasil não se
permite passividade. Por
certo ele terá de procurar
em muitas lojas de discos
no Rio até encontrar o LP
Lq Único Que Tengo, do
grupo latino Tarancon
(selo Crazy, de São Paulo).
Mas não hesite, ó leitor.
Vale a pena o esforço fí-
sico. Radicado em São
Paulo), o Tarancon tanto
canta folclore venezuelano
(El Cantar Tiene Sentido,
Canto dei Água) quanto
argentino (Tan Alia que
Esta Ia Luna) ou autores
personalíssimos e marcan-
tes como Armando Tejada
Gomez (Cancion con To-
dos), Daniel Viglietti (Mi-
longa de Andar Lejos) . e
Victor Jara (Plegaria a un
Labrador). A propósito,
Jara, a quem é dedicado o
LP, celebrava na faixa ti-
tulo: "Y mis manos son Io
único que tengo". Como se
sabe, suas mãos foram de-
cepadas antes da execução
final.
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Pareça
mais jovem
cuidando

de sua pele.
Uma ótima notícia para

todas as mulheres. Agora,
mesmo sofrendo a constante
ação do clima e do tempo que
passa, você pode ajudar sua
pele a ter o frescor da juven-
tude. Basta você usar com
freqüência o o.celente fluido
de bele/.a Oil of Olay, que
mantém o equilíbrio de umi-
dade e oleosidade da pele,
responsável por uma aparèn-
cia radiosa e suave. Comece
a usar Oil of Olay e logo esta-
rá sorrindo, satisfeita com a
maciez de seu rosto e com a
certeza de que sua bcle/a ain-
da pode durar muitos anos
mais.

Oil of Olay é um fluido de
belc/a conhecido por mulhe-
res no mundo inteiro e já
pode ser encontrado no Brasil
nas boas farmácias e perfu-
marias finas.
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0 prato do dia
no seu restaurante
predileto

E SEGUNDA-FEIRA
MARINA - "Marina Rio Hotel" — "Camarão com quiabo"
— Guisado com temperos, servido em cambucas de barro.
Acompanha arroz branco. A simplicidade gostosa da co-
mida brasileira. "Sorvetes de frutas naturais". Av. Delfim
Moreira, 696 - Tel.: 227-0090.

r TERÇA-FEIRA"
ITÁLICA - "Drobadinha à Moda do Porto" — Preparado
com feijão branco, paio, lombo de porco, etc. Acompanha
arroz branco. Após o almoço, leve conservas, saladas, sal-
gadinhos, doces e tortas para o jantar. Av. Ataulfo de Pai-
va, 406 - 294-4949.

li -QUAftfA-FEtRA ZL - - .
CANTINA SORRENTO - "Escalope à Ia Maison" — Cubos de
ftlet mignon grelhados, cobertos com sauce à base de vi-
nho da madeira, "beurre noir", champignon, creme de lei-
ti etc. "roti". A delícia. Av. Atlântica, 290-A — Tels.:
275-1148 e 275-1249.

E QÜINTA*REtHA 3
CANTINA BUONASSERA - "Osso Buco com Polenta" -
Preparado com temperos próprios, molho ferrugem, acom-
panhado de polenta feita em panela de ferro (apropriada
para polenta). Prato típico italiano. Alm. e jantar. R. Gal.
Urquiza, 104 - Leblon.T.: 294-2994."sfxtãtetrã:
MARIA THEREZA WEISS - "Camarão na Cerveja" - Os ca-
njarões são graúdos, preparados com cerveja, cobertos com
molho de aipim e coco. Grande especialidade da cozinha
típica brasileira. Receita exclusiva. Alm. e jantar. R. Vise.
Silva, 152-T.: 286-3098.

SÃBÃPO 3
CALDEIRÃO — "Mariscada ao Caldeirão" — Todos os frutos
do mar refogados com temperos próprios, acompanhados
de molho especial da Casa. Peixes e crustáceos, a grande
especialidade do Caldeirão. Breve tb. na zona sul. R. Ca-
rioca, 26/28. ..

DOMINGO r^:^-é^IÍ
THE FOX Pob — "Picadinho à Brasileira" — Este é o prato
mais famoso do The fox. Entretanto, eu recomendaria tam-
Wèm a "Galinha ao Molho Pardo" — prato que não é fácil
de se encontrar bem feito. À tarde o "drink" 

para o relax.
R, Jangacíeiros, 14-A - T. 267-8633.
Dê o Prato do Dia do Seu Restaurante pelo tel.: 255-1658

JARDINAGEM E DECORAÇÃO

Inicio próximo curso 30 de maio
Int. a Insc. Shopping Cantar da Gávea
sala 356 -tel.: 274-4945

FLORILANDIA
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SHOW NAS TERMAS— E' o maior sucesso do momento na esp«-
cialidade, o que Brut *el»x For Man oferece. E ainda: sauna, banho
romano, colchão d'água, scotch-bar com show» de tangos, boleros,
a sambas, massagista» qualificadas • aquela tranqüilidade tão ne-
cessári» ao» diretora» a executivos de grandes empresas. Diária-
mente, inclusive, domingo, da» 10 as 2 da manhã. R. Barão de
Lucena, 38 — Tel.i 286-4641.

•*¦ * *

HOJE TEM ESPETÁCULO - Nesta quarta-feira, o Cana-

.cão estará apresentando o espetáculo "30 ANOS DE

ISARGENTELLI" com as Mulatas que não Estão no Mapa,

que será exibido em Buenos Aires, no Teatro Ópera,
durante a Copa do Mundo. Horários: hoie e amanhã, às
23h; sexta, às 23h30m; sábado (último dia) às 23h e
1 da matina. Inf.: 266-4149/286-9293/266-4621.

* * +
NEW PLAZA NA COPA - Hoja estréia na buate New
Plaia, o musical A COPA E' DAS PELADAS, com Cole
liderando um grande elenco. Produção de Sidney Bon-
dim. Sem couvert, nem consumação mínima. Mulheres
lindas, piadas hilariantes e muita picardia. Av. Prado
Júnior, 258 — Leme. Reserve logo sua mesa a divirta-
se Ioda a noite. Tel.: 275-7348. Boa pedida!*« + *

FADOS & CANÇÕES — Muito bem representado o can-
cioneiro lusitano, na noite carioca, através do reper-
tório e interpretação de Maria Alice Ferreira e Manuel
Taveira, que cantam, diariamente, às 22h, no luxuoso
restaurante LISBOA À NOITE (Rua Pompeu Loureiro,
99. Tel.: 255-1958/267-6629/237-6640). Garrafeira sele-
cionada, culinária típica e internacional.

+ + /
O SUCESSO DA CHINESINHA - Quando uma casa que cuida de
oferecer pratos preparados com todo o carinho, dispensa um
atendimento imediato * não abusa dos preços seu sucesso está

garantido. Isto é o que acontece com o restaurante A CHINESINHA
— Rua Montenegro, 288 — Ipanema. Sugestão do «hef Umin: Fran-

go Xadrez com Broto de Bambu. Também a culinária cantonesa da
Kwangtung, as saladas de Shanghai, enlre outras delícias orientais.

"AS MULATAS QUE NAO ESTÃO NA MAPA" - Estão,
também, no shoy "Ziriguidum 78", comandado pela
cantora Iracema. No elenco, ainda, Selson, Katy e or-
questra. Em cartaz, no Obaoba, a mais autêntica casa
de samba do Brasil, com absoluto sucesso. Uma bolação
de Oswaldo Sargentelli, com muito telecoteco e muito
humor. R. Vise. de Pirajá, 499 (287-6899).

* 
¦*•

_-x GAZOLINA DÁ SAMBA - Mais conhecido por Mister
Samba, Gazolina, que é um dos mais versáteis showmen
da noite carioca, comanda o espetáculo "Batuque and
Samba Show" com a participação da cantora Marta Alys-
son e grande elenco formado por passistas e mulatas.
Diariamente, na RODA VIVA (Av. Pasleur, 520 — Praia
Vermelha). Res.: 266-6345/246-7205.

*¦ * +
PROGRAMA COMPLETO - O local é Nacional-Rio. No .
show-room, o espetáculo "Brasil em Três Tempos" com
Jorge Goulart, Nora Ney e fabuloso elenco. Um show
de Caribe da Rocha; e, no Restauram» de Cáu, diária-
mente, a partir das 21h, a internacional Paula Ribas,
acompanhada por Luis N'Gambi. Dois programas dis-
tintos no mesmo endereço.'Res.: 399-0100/R. 33.

* *
PEDRINHO RODRIGUES E' ESPECIAL - Expedito Faggio-
ni bolou uma série intitulada "Rincão Ano-Copa", com
um show por dia, de terça a domingo, exclusivamente
para o RINCÃO-RIO (na Tijuca). Dentro desta programa-
ção, hoie é dia de Pedrinho Rodrigues Especial. Faça sua
reserva com antecedência pelos telefones 264-6659/
248-3663. R. Marquês de Valença, 83.

• +"BRASIL DE PONTA A PONTA" - Ivon Curi, um dos
mais talentosos showmen do Brasil, está apresentando,
com absoluto sucesso, este seu novo espetáculo, que
reúne músicas regionais, piadas novas, mulatas bonitas
e grande elenco. Em cartaz no Sambão. Antes, iante no
Sinhá — cozinha brasileira legitima. Rua Constante Ra-
mos, 140. Res.: 237-5368/256-1371.

* 
-*¦

VAMOS COMER EM RUSSO? - Conheça os deliciosos acepipes da
culinária soviética oferecida pelo DOUBIANSKY, único restaurante
do gênero existente no Brasil. Eis uma sugestão: Zrary a Ia Nelson,
uma delícia irrecusável. Jantar diariamente a partir aUs 18h. R.
Gomes Carneiro, 90 - Ipanema (227-8476).

+ •
Notícias para «sta seção: 243-0862
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Comparação
E' impossível aos brasüienses evitar uma com-

paração entre Jimmy Cari^er, último Presidente a
visitar a Capital, e Ramálho Eanes.

Até ontem, a dianteira estava com Carter, bem
mais pródigo em atitudes simpáticas e sorrisos.Pois a partir de ontem ampliou-se ainda mais.
O P7-esidente americano também levou vantagem
ao ser recebido pelo Congresso Nacional, atraindo
naqziela ocasião mais ministros de Estado e muito
mais políticos do que Eanes.

Da outra vez, não foi preciso preencher os cia-
ros do plenário com o pessoal da administração da
Casa.

¦ ¦ ¦

Caca ao prêmiopr
A vitória de Guillermo

Villas no próximo cam-
peonato de tênis de VVini-
bledon seria certamente
uma surpresa paru quem
acompanha o esporte no
inundo inteiro. Afinal,
Wimbledon é jogado em
quadras de grama, terre-
no que nunca foi o forte
do tenista argentino.
a Não o seria, porém, pa-
ra os analistas mais pro-
fundos do tênis, que en-
contrariam ai a explicação
para a queda de produção
este ano de Villas, o tênis-
ta mais regular da tempo-
rada passada pelo nume-
ro de partidas e campeo-
natos ganhos.

Ao vencer em 77 os tor-
neios de Roland Garros e
Forest Hills, Villas pode ter
passado a se concentrar
em Wimbledon, de todos os
campeonatos' o mais cobi-
çado, e, com esse objetivo,
mudado seu jogo, adap-
tando-o ao piso de grama.

Essa mudança e a in-
tensificação do treinamen-

to sobre grama podem ler
prejudicado o desempenho
do tenista em outros ter-
renos, dai a série de insu-
vesgos que o acompanha
desde o inicio da têmpora-
da sem que ele mostre
preocupação.
• Lembram os mesmos
analistas o caso de Manuel
Santana, que passou quase
dois anos sem ganhar tor-
neios expressivos porque
meteu na cabeça que um
dia Wimbledon seria seu e
passou a treinar única-
mente com esse objetivo,
cuidando de apurar seu
jogo em quadras de gra-
ma. A especialidade de
Santana era, como Villas,
a terra batida.
• E Santana realmente
acabou, depois de todo o
sacrifício, que lhe custou
milhares de dólares em
prêmios, conquistando o
título de Wimbledon, prè-
mio máximo em cujo en-
calço parece estar agora
Guillermo Villas.

Vida curta
• Está mais próxima do que se pensa a

transformação do depósito de Cr$ 22 mil numa
taxa não reembolsável, menor, válida

apenas para uma viagem ao exterior.
• Os estudos, concluídos, já estão em

Brasília, em mãos competentes.
¦ ¦ ¦

Troco
urgente

• O DNER precisa pro-
videnciar troco para suas
cabinas de cobrança de
pedágio plantadas na
Rio—Teresópolis.

No fim de semana pas-
saído, puem entregasse
Cr$ 25 para pagar os Cr$
24 da tarifa, recebia co-
mo troco duas balas, como
nos bons tempos das qui-
tandas e armazéns.

Ontem, nos mesmos
postos — naturalmente as
balas haviam acabado —
os guardas desdobravam-
se para arranjar troco, o
que nem sempre conse-
guiam para prejuízo dos
motoristas.

Quem
canta

Empresários paulistas
associados a grupos cario-
cas estão tentando trazer
no segundo semestre deste
ano ao Brasil, para uma
série de shows, o conjunto
inglês Wings, encabeçado
pelo ex-beatle Paul Mc-
Cartney.
•, Apesar de mostrar ape-
nas quatro pessoas no pai-
co, o, Wings viaja — sem-
pre com tudo pago — com
uma entourage de 25 pes-
soas.

A vinda do grupo, cuja
agenda já inclui em agos-
to apresentações no Mexi-
co, Panamá, Colômbia é
Peru, esbarra no momen-
to apenas em problemas de
cachê.

*••••••••••••••••••••*
CBS E DENIS BLACKER

GERRY MULLIGAN
O MAIOR SAX BARÍTONO DO JAZZ

DIAS 29 30 E 31 DE MAIO. AS 21 HORAS
NO SAL AO LEOPOLDO MIGUFZ DA ESCOLA DE MUSICA

RUA DO PASSEIO 9R
PREÇOS GALERIA CRS 100.UO BALCÃO CRS 150.00

PLATÉIA E VARANOA CPS 200,00

"""""*""""**
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Campos do
Jordão

AVISO AOS CARIOCAS

Economize quilômetros

HOTEL.PAPOULAS

Informação tel.: 201-3320

Telefone para
264-6807

e faça uma
assinatura do

JORNAL DO BRASIL
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INGLÊS
AOS

SÁBADOS
AUDIOVISUAL

INTENSIVO
ÀS7,10,13e16h

• •

CURSOS ESPECIAIS t!
PARA EMPRESAS

l Solicite informações. JB

Pras. Vargas, 509/16?
222-5921

L. Machado. 29/317
2655632

Conde de Bonfim. 297(2*
2640740

Não cobramos matricula J
SÕ EXISTE UMA MANEIRA DE
DEIXAR A SUA COZINHA
MAIS BONITA. MAIS LIMPA.

¦ INSTALE "EXAUSTAR" NELA.

. A venda nas melhoras lojas de eletro
domésticos, artigos para construção
e lojas especializadas.

fabricada e garantida pela

fmi ANEMOTÉRAAICA
1£^ ENCíNHARIA í ritXfitSIA LIO».

¦j Fiiial Rio: Av VrtMi.nn.V b'2 -i'ie?.:
2W 3360 p 284 3193 Matia: 299.6833 -'
SaoPaii'o

Zózimo
Foto d« Carlos Safltar
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Liza Minelli dando canja no Stuáio 54,
sob os olhares de Bianca Jagger e Andy Warhol

AVIÕES CHEIOS
\Quem estiver pensando

em viajar para a Europa nos
últimos dias de junho ou
princípio de julho pode ir
tratando desde agora de re-
servar os bilhetes.

Se tiver muita sorte ainda
conseguirá fazê-lo. Nos 15
dias subsequentes ao término
da Copa do Mundo será qua-
se impossível deixar o conti-
nente pelo ar.

De baiano
para baiano

De Jorge Amado sobre o
livro Riverão Sussuarana, de
Gláuber Rocha:

"No mundo fabuloso do
sertão, recriando a língua fa-
lada pelo povo, crescem os
heróis, os jagunços, os inven-
cíveis, os desmedidos. Entre
eles, Guimarães Rosa, perso-
nagem da mesma fibra. Eis
que o drama do Brasil, visão
total da realidade e do so-
nho, se faz carne e sangue
no drama de Gláuber — in-

. ..solúveis."

O livro será lançado em
Brasília em junho durante o
Congresso de Literatura de
Cordel. ;

¦ ¦ ¦

O maior
São Paulo será sede a par-

tir de 15 de julho do maior
campeonato de tênis já rea-
lizado no país.

O Io Campeonato Paulis-
ta de Quadras Rápidas reuni-
rá os 16 melhores jogadores
de cada categoria, ou seja,
um total de 480 participan-
tes, que disputarão durante
um mês a taça oferecida pe-
Ia Companhia Internacional
de Seguros.

Roda-viva
O Cònsul-Geral da Inglater-

ra, Stephen Egerton, está convi-
dando para o vin d'honneur co-
memoiiativo do 'aniversário da
Rainha Elizabeth II, dia 5 de
junho, ao meio-dia.

O Canecão fecha as portas
em junho para férias coletivas,
reabrindo em julho com um
show de Maria Betania e Caeta-
no Veloso.

O Ministro e Sra João Pau-
Io dos Reis Velloso partem do-
mingo para o Japão, regressan-
do via Hong-Kong.
«\ A Varig inaugurou ontem a
linha Salvador-Lisboa-Paris.

Depois do casamento de Lui-
za Monteiro e Horácio Medeiros,
foram jantar no Antonino o
Deputado e Sra Marcelo Medei-
ros (ele irmão do noivo), a Sra
Haydée da Silva Mafra e o Pro-
curador Álvaro Americano.

A Sra Maria Aparecida de
Lamare integrando agora a equi-
pe responsável pelo funciona-
mento da Verde Que Te Quero
Verde, que tem agora, além das
plantas, seções com as ervas e
temperos de Maria Lúcia Nabuco
e de bric-à-brac e obras de arte.

Regressando de um congres-
so de cirurgia plástica em San
Francisco o professor Luiz Car-
los Martins, que fez também
conferências em outras cidades
dos Estados Unidos e México.

Marisa Berenson circulando
pelo Rio em companhia de Ta-
nia Caldas, que, com Jorge, a
hospedará no feriado em Tere-
sópolis.

Germano Mariutti abre sà-
bado os salões de sua casa no
Guarujá para um jantar que fes-
tejérá o início do campeonato
paulista de golfe. No programa,
uin show com Miúcha e Toqui-
nho.

Hoje e amanhã na Concha
Verde o espetáculo duplo da Cor
do Som e do Hotel das Estrelas.

Com um movimentado e con-
corrido cocktail, no Méridien,
foi apresentado pelo diretor-co-
mercial da cadeia, Jacques Bé-
rard, complementado pela apre-
sentação de um audiovisual, a
image de marque da empresa,
explicada e definida para um
grupo numeroso de profissionais
de turismo.

VITIMA
DO TEMPORAL
Custou felizmente ape-

nas um susto, além de um
corte na perna, mas poderia
ter sido mais grave, o aci-
dente que vitimou no fim áe
semana em Itacuruçá a Sra
Evinha Monteiro de Carva-
lho.

Surpreendida pelo tem-
por ai no caminho que leva
de uma casa à outra, Evi7iha
falseou o pé e caiu num bu-
raco à beira da trilha sendo
retirada pelos amigos.

Procura-se
Procura-se um cozinheiro

para o Palais de l'Elysée, on-
de costuma fazer as refeições
o Presidente Giscard d'Es-
taing.

O chefe da cozinha presi-
dencial, Mareei Le Servot,
que durante os últimos anos
só cedeu o lugar uma única
vez, quando assumiu-o Paul
Bocuse para o almoço com
que foi condecorado com a
Legion d'Honneur, está se
aposentando.

¦ ¦ ¦

Casamento
Estava muito bonita

a cerimônia do casamento
de Luiza Monteiro e
Horácio Medeiros,
anteontem, na igreja de
Nossa Senhora de
Bonsucesso.

Foi marcada para as
20h, pelo que não houve
recepção, seguindo depois
o casal — Luiza uma beleza
de noiva — em lua-de-mel
para a Argentina.

Das emoções provocadas
pelo enlace a mais forte
tomou conta do Ministro
e Sra Carlos Medeiros Silva
(pais do noivo), festejados
pelos presentes entre
os quais se destacavam
numerosos políticos e
representantes dos
meios jurídicos.
Zózimo Barrozo do Amaral

KUARUP APRESENTA

ARTHUR MOREIRA LIMA E
REGIONAL GALO PRETO

N/l AN/I DE 24 A 28 DE MAIO
IVIMIVI AS 21 00 HORAS

I
PATROCÍNIO
MIGUEL COUTO BAHIENSE

O 1* da classe.

»!•

Whisky 100 Pipers (Engarrafado na Escócia] - Litro 650,00
Whisky Ancestoi (Rare Old Scotch) - Gfa. 685.0C
Pisca Chileno (Reserva) - Gfa. 75,00
Vinhc Chilenc La Taverne — Bco. a Tinto — Gfa. 45,00
Cereia Vermelha Búlgara 800 qfs. - 2 Vdos. 69,00
Sardinha Portuguesa em Azeite 180 grs. - 10 Lias. 250,00
Paté de Foie Venezuelano 180 grs. - 6 Ltas. 72,00
Goleia de Damasco Argentina 500 grt. - 3 Vdos. 42,00

Rua da Assembléia, 63/65

[i^glgãglllllggllgãllgS^MllMBllMBljll^MMl asgagsgiiii
"..'.Numa comparação com esse BALLET DA SIBÉRIA, até o BERIOZKA empalidece: um pouco..." _ LE FIGARO, Paris.

De Krasnoiarsk (URSS)
para o Maracanãzinho a preços populares.

*Ballet da
90 FIGURAS

TpfX; 11SIBÉRIA
BI
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Domingo, 28 matinal às 10 e vesperal às 16 hs.

19

Hoje às 20:45 hs Espetáculos 25, 26 e 27 às 20;45 hs.
Ingressos no Teatro João Caetano. GuanaturtR. Dias da Rocha 16 ), Lojas Samaritana (Niterói) e Maracanãzinho.
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José Carlos
Oliveira

SOLIDÃO EM
iLONDRES

E SSA mineirinha, conheci faz bas-
tante tempo, quando ela veio de
Belo Horizonte para, no Rio, estu-
dar e dar aulas.na PUC. Naquele

tempo era ainda belzontona — sofrendo
antes de uma sínãrome regional que de
uma neurose digna desse nome. Quero di-
zer que em sua cuca andavam em conflito
a mocinha de família tradicional e a mu-
lher em rebelião contra os tabus e precon-
ceitos que, nós sabemos, em Minas resistem
mais que em outro lugar ao assédio de
idéias líberadoras, principalmente quando
tais idéias pretendem transformar as rela-
ções familiares e interssexuais. Duas carac-
terísticas da mulher moderna, entretanto,
ela já trazia de lá — simbolizada, uma, no
uso de seu próprio automóvel, e outra no
direito de freqüentar sozinha a noite. E'
boêmia. Gosta de misturar voáca com um
papo que entra pela madrugada.

Ultimamente ela se declarou amedron-
tada, pois deveria transferir-se para Lon-
dres, onde aliás já está fazendo a sua pós-
graduação ou coisa parecida. Estávamos no
Degrau, entre companheiros que conheciam
bem o Brasil e alguns outros países. A mi-
neirinha não o disse claramente, mas ficousubentendido que desembarcaria na Ingla-
terra com a mesma alma temerosa quetrouxera de Belo Horizonte ao fixar resiãên-
cia no Rio. Regredira aos seus medos ado-
lescentes; a Europa, ela a antevia como O
Desconhecido, a própria Vertigem. E então,
ao longo da noite, demonstramos com
exemplos vividos que não deveria ser assim.
Em Londres, por exemplo (esta sugestão
foi minha), a primeira providência seria lo-calizar um pub o mais perto possível de suacasa. Ontem, recebi dela este cartão-postal:

— O botequim mais perto é a uns 10
quarteirões, fecha às 11 da noite e só temcerveja quente com uns ovos escoceses quedevem ter sido feitos quando Dickens visi-tava o lugar (dizem). Enfim, a cada pubcorresponde uma figura famosa, o que tor-na inexplicável onde arranjavam tempo
para trabalhar, desde que gastavam tanto
indo de um pub a outro. De Dickens, já con-
feri, uns cinco; mais uns cinco freqüenta-dos por Lênine, etc, etc. Mas o Leblon fazfalta.

Curioso texto, que não diz nada e diztudo. Primeiro ela se refere a um certo can-
saco — 10 quarteirões de casa ao pub mais
próximo. Em seguida, se queixa de solidão,
tendo em vista seu temperamento boêmio,
visto que o bar fecha às 11 e daí ela se vê
forçada a ir dormir cedo. Cerveja quente eovos escoceses significam um trauma bas-tante compreensível no que respeita à ali-mentação. Fazem-lhe falta o nosso chope
gelado, a caipirinha, o tira-gosto. Os minei-ros e os jogadores de futebol são viajantes
que padecem desse pequeno suplício, os pri-meiros por causa da maravilhosa culináriade Minas e os outros porque fazem quês-tão de almoçar e jantar feijão com arroz.

A solidão da minha amiga se agrava,torna-se concreta, quando ela nos fala emDickens e em Lênine, ou seja, vive a fre-quentar fantasmas ilustres. Por tudo isso,o Leblon lhe faz falta.
Donde se deduz que ela vai freqüente-mente ao escritório da Varig, onde consomevorazmente os jornais brasileiros. Por con-seguinte, está há meses na Inglaterra e ain-da não chegou lá. Conheço pouco Londres,mas não me perco no Soho nem em Chelsea.Tomando por bússola as pontes do Tâmisa,tenho uma idéia precisa de sua geografiasocial. Dez quarteirões, em termos de tremdo metrô, não constituem mais que dois mi-nutos de viagem. Mas ela se perde é na su-perfície: falta-lhe a bússola. Essa históriade 10 quarteirões implica uma visão em li-nha reta — a visão que se teria, por exem-

pio, calculando quanto vamos ter que andarda Praça Mauá até o Obelisco da Rio Bran-co. Entretanto, as cidades são circulares ese bifurcam; nas bífurcações ê que está agraça, e Londres é plena de recantos im-previstos. Tenho quase certeza de que, seconsiderasse circularmente a cidade, minhaex-mineira, agora carioca, encontraria umbotequim a menos de 50 metros de ondereside. No caso do fechamento do pub —11horas, com efeito — a noite continua nosclubes particulares, onde entra quem qui-ser, desde que pague a taxa de sócio, po-dendo ali ficar até o dia raiar. A cervejaquente não tem remédio: é assim mesmoe ela parecerá um pouco afetada quandode volta ao Brasil, esnobar os seus amigosalegando que a cerveja gelada demais, comonos a bebemos, perde completamente o sa-bor.Os ovos escoceses, deixa pra lá: na Grã-Bretanha, a comida insiste em vir à mesasem imaginação e peculiarmente insossa.
Finalmente, a solidão, os fantasmasAposto que V. está lendo esta crônica no es-cntono da Varig... Ora, minha queridaaproxime-se daquele senhor que está de péno balcão, com uma caneca de cerveja(quente) na mão. Trata-se de um senhorvivo, meio embriagado, que todas as noitesfica naquele mesmo lugar, bebendo cerve-]a na mesma caneca, talvez fumando ca-chimbo... Aproxime-se dele! Você é bemsimpática e no pub tem-se por natural queum desconhecido dirija a palavra a outro,oferecendo-lhe a próxima rodada.
Faça o que estou lhe dizendo, anda!

Quem sabe aquele senhor não será, dentrode dois ou três anos, um novo CharlesDickens?

DUAS NOITES GOM A
ORQUESTRA TONHALLE

PERFEIÇÃO E
MATURIDADE

Ronaldo Miranda

Um grande conjunto sin-
tônico marcou decislvamen-
te a temporada carioca no
último fim de semana: a or-
questra Tonhalle de Zurl-
que, que ém sua estréia de
sexta-feira, no Municipal,
deu uma eloqüente demons-
tração do grau de perfeccio-nlsmo técnico e maturidade
artística que um organismo
do gênero pode alcançar.

Apresentando um soberbo
naipe de cordas, a Tonhalle
é também eficaz nas madel-
ras e metais, que soam pre-clsos e sem asperezas, ge-rando a flexibilidade de 11-
nhas e a homogeneidade so-
nora que constituem as qua-lidades máximas de uma or-
questra sinfônica. Gerd Al-
brecht, maestro titular e di-
retor musical do conjunto, é
um excelente regente, quesabe extrair com sobriedade
e refinamento o conteúdo de
cada peça apresentada, che-
gando ao virtuosismo quandonecessário, sempre, porém,atento à substancia do pen-samento musical e nunca se

deixando levar pelo brilho
fácil.

Sexta-feira, o programa de
estréia da Orquestra Tonhal-
le começou com Liszt —. o
poema sinfônico Tasso —
que foi projetado com pias-
ticidade e enlevo, numa in-
terpretação e s p e cialmente
eficaz nos aspectos dramàti-
cos da obra. Os cromatismos
incisivos de algumas se-
q u ê n cias verdadeiramente
wagnerianas receberam um
tratamento Impecável, na
precisão dos ataques e da
afinação, bem como no vigor
sonoro.

Seguiu-se o Concerto pa-ra Sete Sopros, Percussão e
Cordas, do suíço Frank Mar-
tln, que boas lembranças ha-
via deixado ao público do
Rio quando da execução de
seu oratório O Gólgota, em
1970, na Sala Cecília Meire-
les, com o maestro Bruckner-
Ruggeberg à frente da OSB
e da Associação de Canto
Coral. O Concerto para So-
prós, de Martin, composto
em 1949, é uma obra tecni-
camente muito bem escrita,
valorizando os jogos de po-llrritmia no primeiro movi-
mento, de tom quase burles-
cd, e tornando-se em segui-
da denso e inlrospectivo.
Uma linearidade um tanto
excessiva, contudo, se insta-
Ia no decorrer da peça, quese ressente, a meu ver, de
um pouco mais de contras-
tes e incisividade. A execução
da Tonhalle não poderia ter
sido mais clara e minuciosa.

O ponto culminante da
noite de sexta-feira ficou,
porém, para a segunda par-te do concerto, quando a
Quarta Sinfonia, em Ré Me-
nor, de Schumann, soou em
toda a sua grandeza e pie-nitude, numa versão real-
mente inesquecível. O brilho
e a perfeição com que foram

delineadas as imitações do
primeiro alegro, os momen-
tos de poesia e reflexão da
romanza, a energia e a exata
medida para as acentuações
do scherzo e a flexibilidade
dinâmica e agógica conse-
guida no movimento final
foram algumas das muitas
virtudes dessa interpretação
magnífica, que ficará regis-
t r a d a definitivamente na
memória musical da cidade.

O número extra veio com
um fulgurante Rossini — a
abertura (praticamente um
poema sinfônico) da ópera
Guilherme Tell — que rece-
beu, na. música descritiva do
galope final, um verdadeiro
tour de force da orquestra,
como se. cada instrumentista
sentisse individualmente e
expressasse com ardor a ce-
na que representa o anseio
do povo suíço pela reconquis-
ta da sua liberdade.

A apresentação da Tonhal-
le foi adequadamente reali-
zada dentro da nova cúpula
para concertos sinfônicos do
Teatro Municipal, que, reu-
nindo funcionalidade e ex-
tremo bom gosto, contribuiu
eficientemente para a per-feita projeção sonora e, em
conseqüência, p o s s i bilitou,
por parte da platéia, a per-feita assimilação das mara-
vilhas que se produziram no
palco.

A lamentar, os erros do
programa, que — apesar de
bem Impresso, fartamente
ilustrado e amplamente in-
formativo — omitiu na pági-na principal o nome do re-
gente e fez uma verdadeira
salada com os andamentos
das obras apresentadas, es-
quecendo os do Concerto, de
Frank Martin, reduzindo a
três tempos a Sinfonia, de
Schumann, e aumentando
para cinco a Primeira, de
Brahms, programada para o
dia seguinte.
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Gerd Albrecht: regência clara e incisiva paraas grandes obras do repertório sinfônico

UM MUNDO
REENCONTRADO

Luiz Paulo Horta

Faz parte da obrigação do
critico não se deixar épater
pelo que eventualmente pre-sencia, e em relação a um
concerto como o da Tonhalle,
de Zurique, indagar o porquê
de uma impressão extraor-
dinariamente forte.

A indagação torna-se mais
interessante quando as per-
guntas não comportam res-
postas imediatas. Quando
Casais era vivo, as pessoasnão gastavam muitos racio-
cinios com as suas excelèn-
cias: era o maior cellista do
mundo e ponto final.

Ora, a Tonhalle de Zurique
não é certamente a maior or-
questra do mundo (essas or-
dens de grandeza, de qual-
quer maneira, estarão sempre
no caminho de uma verdadei-
ra apreciação artisticai.

A orquestra regida porGerd Albrecht tem pontosmuito fortes — um deles, sem
dúvida, o naipe de cordas, es-
petáculo à parte no concerto
de sábado com a abertura de
Guilherme Tell executada ex-
traprograma.

Mas além do fato de quetodos os componentes desse
organismo orquestral funcio-
nam a contento — e muitas
vezes bem mais do que isso —
não nos chamou a atenção
como um caso raro a quali-

dade de som da Tonhalle.
Também o maestro não nos
pareceu genial, brilhante no
sentido de um Bruno Walter
ou um Toscanini.

Como explicar, então, a for-
ça incomum da versão ofere-
cida no sábado pela Tonhalle
da Primeira Sinfonia, de
Brahms, em seguida a uma
boa interpretação do Concer-
to, de Schumann, com a pia-
nista Verena Pfenninger?

Acompanhando, a pouca
distancia, a seriedade com
que Albrecht, do alto do seu
estrado, Ia construindo pedra
a pedra o magnífico edifício
dessa obra de Brahms, pare-
ceu-nos, de início, que havia
ali uma curiosa.qualidade mo-
ral: o maestro revelava-se um
homem evidentemente hones-
to, totalmente entregue á mú-
slca, á obra que estava dlri-
gindo, e portanto esquecido
de si mesmo — o que tem
um efeito repousante em épo-
ca de vaidades fáceis e publi-
cidade eletrônica.

De um extremo a outro da
Sinfonia, Albrecht conservou
essa atitude, chegando por
vezes a interromper toda ges-
ticulação nos momentos em
que nenhuma expressividade
adicional era necessária, o
que apenas dava mais força
à gesticulação subsequente.

O angulo moral para o jul-
gamento artístico, entretanto,
não pode senão constituir-se
em armadilha traiçoeira. Não
se dizia de Wagner que era
exemplar na sua falta de ca-
ráter? E em que, exatamente,
virtudes morais teriam li-
gação com a compreensão e
execução de uma obra musi-
cal?

Amortecido o impacto ini-
ciai do concerto de sábado,
uma outra ordem de conside-
ração vem à tona. E pode não
ser a verdadeira, mas é, pelomenos, mais plausível. A ex-
traordinária impressão deixa-
da pela orquestra de Zurique
pode ser conseqüência, muito
simplesmente, de que o
alemão Gerd Albrecht encon-
trou o caminho de volta a
uma seriedade que caracteri-
zou, durante muito tempo, os

artistas e a arte da Alemã-
nha, e que só as necessidades
perturbadoras d a sociedade
de consumo terão feito esque-
cer.

Bach era um homem sério;
Beethoven idem, e Brahms
ainda mais, sentindo como
sentia o peso da herança des-
ses antecessores. Seria possi-
vel abrir aqui uma outra li-
nha de reflexões em torno da
influência do protestantismoe sobretudo do luteranismo

na musicalidade alemã.
Mas, por enquanto, basta fi-
car no fato de que o sentido
de missão que latejou durante
muito tempo no povo alemão
traduziu-se numa religião da
Arte para a qual até o hitle-
rismo funcionou como escoa-
douro nesse senso de predesti-
nação. Beethoven só chegou
à Ode à Alegria na sua Nona
Sinfonia. Bach e Brahms não
são férteis em momentos ale-
gres. Pode-se discutir essa se-
riedade em termos de visão
do mundo. Em termos ar.tisti-
cos, ela produziu obras como
as grandes Paixões bachianas
ou esta Sinfonia em Dó Me-
nor executada sábado pelaTonhalle.

Ao maestro Albrecht, paradeixar para trás interpre-
taçoes mais comentadas ou
mais promovidas, bastou re-
tornar a esse germanismo es-
sencial de que Bruhms é um
representante acabado. Albre-
cht faz pelos românticos, em
suma, o que Richter faz J.
S. Bach; o que Karajan já
não parece capaz de fazer,
porque anda muito ocupado
gravando hoje Mendelssohn,
umanhã Tchaikovsky, depois
de amanhã Richard Strauss.

Não ô arte particularmente
vendável. Exige concentração,
empatia; e é mais apropriada
às salas de concertos do queàs gravações. Mas é uma ex-
periència única, representan-
do, além disso, a visita a um
mundo quase extinto. O s
maestros da época são os gla-
mourosos Ozawa, Mehta, Or-
mandy; e não os que fazem
de cada execução um verda-
deiro merg^ho em profundi-
dade.
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Prêmios não importam mais. São necessários
para os jovens, como estímulo

JOÃO BETHENCOURT

UM CONSERVADOR
QUE DEU CERTO

O apartamento novinho em
folha é fruto dos direitos autorais
de peças levadas, não só no Bra-
sil, como em todo o mundo. O di-
retor, no entanto, está mais pre-ocupado com Lá em Casa É Tudo
Doido, mais uma comédia escrita
e dirigida por João Bethencourt
que estréia hoje no Teatro Copa-
cabana. Sucesso de bilheteria cer-
to, com uma bagagem que inclui,
entre outras peças, Bonifácio Bi-
lhões, Sodoma e Gomorra, A Ve-
nerável Madame Goneau, O Crime
Roubado, Frank Sinatra 4815 e O
Dia em que Raptaram o Papa, esta
última vista até pela Rainha Fábio-
Ia, na Bélgica, João Bethencourt
só não conseguiu penetrar nos pai-ses de lingua Inglesa:

Ainda — diz rindo.
Com 37 dias de ensaios, lutan-

do contra a falta de tempo de ato-
res que trabalham em televisão,
Toão assiste agora a concretização
de uma idéia nascida no início dos
anos 60, quando era humorista e
trabalhava na revista Senhor:

O Odylo Costa, filho, então
vedator-chefe da publicação, um
dia me contou a seguinte história:"Um camarada me telefonou per-
guntando se eu poderia informar
quem era ele. Respondi que devia
ser o Paulo Francis, com mania de
perder a memória. E era." E este é
um dos fios da peça, que trata da
loucura, mas como conotação sati-
rica e social. Hoje em dia, o indi-
víduo viver sua individualidade e
suas extremas conseqüências é uma
oucura. Em última análise Lá em
Jasa Ê Tudo Doido é isso.

Com uma família de pai, mãe,
filho, filha, o noivo da filha, um
perito do tribunal e a dama de pre-
to. Oito atores — dos quais somen-
te dois ainda não trabalharam sob
a regência de João: Milton Carnei-
ro, Heloísa Mafalda, Rogério Cardo-
so, Estelita Bell, Lúcia Maria Accio-
ly, João Marcos Fuentes, Jacques
Lagoa e César Montenegro:

Um clima de absurdo real
permeia a peça o tempo.todo. Com
as pessoas vivendo as suas loucu-
ras mais do que no cotidiano.

Todos analisados?
Analisado é o autor — con-

fessa sem perturbar-se por seus 12
anos de convivência com o ana-
lista.

Somente com Milton Carneiro
João já trabalhou em seis peças.Com Fuentes, quatro, com César
Montenegro, três, e assim com os
outros. Heloísa Mafalda e Rogério
Cardoso são os únicos que estréiam
com o autor-diretor:
— A grande vantagem é o con-

tato imediato. Os grilos foram su-
perados e o diretor tem a noção
exata do que o ator pode render.

Para ele, o trabalho de direção
completa o do escritor. É mais fá-
cil, inclusive, traduzir em lingua-
gem de espetáculo o que está con-
tido no texto:

Porque se a gente traduz
exatamente o texto terá um espe-
táculo morto. O texto é o ovo. O
espetáculo o ser vivo que nasce
neste ovo. Neste parto o diretor tem
que estar presente. O fato de ser
também o autor me facilita, por-
que já levo ao diretor um trabalho
de digestão pronto.

No entanto, é preciso estudar o
texto todos os dias. Agora mesmo,
as vésperas da estréia, João modi-
ticou parte do segundo ato queachou com falhas:

O ator também tem a ten-
dèncla de levar o espetáculo numa
direção pessoal e se o diretor não
está vigilante sua peça transfor-
ma-se sem sentir.

Este é um dos pontos pelo
qual João é criticado. Acusam-no
de ser um diretor muito ngido, ao
que ele discorda veementemente:

Dou flexibilidade demais.
Teoricamente quero dar a maior
iiexibilidade possível. Acontece que
tenho uma personalidade muito do-
minadora o que, as vezes, pode dei-
xar o ator sentir-se encurralado
ante a minha ânsia de fazer o per-
sonagem. Freqüentemente peço que
não limitem a sua criatividade. Os
atores que mais gosto são os im-
provisadores.

Ainda como humorista, João
Bethencourt confessa que seus tex-

tos saiam em forma de diálogo. E
d teatro incorporou-o não como
autor, mas sim corno diretor. A pri-
raeira direção, A Nos&a Cidade, íoi
para o Tablado. Qumdo foi estu-
dar na Unlversld". .e de Yale, nas
Estados Unidos, '.'ve sua primeira
peça encenada: a adaptação de k
Sina do Barão, um conto de Arthur
Schnitzler. Durante três anos es-
tudou teatro com os americanos e
por mais de 20 ensinou na Fefierj.
Hoje, não há mais tempo de dar
horário integral na Faculdade. Só
no ano passado dirigiu Sodoma e
Gomorra, Cinderela e Bonifácio Bi-
lhões, esta na Holanda. Este ano,
possivelmente, ainda dirigirá Uma
Mulher no Sofá do Analista.

A direção na Holanda aconte-
ceu por acaso e foi uma boa expe-
riência:

O mesmo grupo que ence-
nou o Popa, dirigido por Karl Gut-
tmann, queria levar Bonifácio, mas
o diretor estava ocupado na oca-
sião. Convidou-me e aceitei. A
coisa era feita em Inglês e com um
pouco do alemão que sei, idioma
parecido com o holandês.

Mais ou menos 15 comédias
encenadas, humorista, irreverente
nos seus textos, João confessa-se
um conservador. A política entra
em seus textos na medida em que
faz parte do nosso tempo.

Mas eu não sou um panfle-
tárlo. Como humorista sou até um
pouco do contra. Mesmo com 12
anos de análise sou conservador.
Não sei se sempre fui assim ou fui
ficando com a idade. Acho até que
se agora você defende a Iniciativa
privada está quase se tornando
um revolucionário. Ser de esquer-
da no ambiente teatral nos dias
de hoje é até chavão. Para mim,
o Inimigo comum é o Estado. Sou
contra tudo que é estatizante. O
que temos no mundo atualmente
são organizações estatais ou para-
estatais. Esta é uma tendência que
acho não vai conseguir ser freada.
Dentro de 50 anos seremos todos f 1-
lhos do Estado. E isto é péssimo.

Autor e diretor que sempre re-
clamou a ausência de prêmios,
principalmente o Molière, João
acha que nem dentro de 10 anos
conseguirá a estatueta:

Não há a menor chance.
Considerando as injunções politi-
cas que regem as Instituições ca-
riocas, cheias de preconceitos, não
recebo prêmio mesmo. E se bem
que considere importante ser pre-
miado como reconhecimento de
meu trabalho, já não me importo
muito com isso. O prêmio é impor-
tante principalmente para os jo-
vens, pelo estimulo que dão.

Espetáculo para a critica ele
não faz mais. O pior público é o
convidado e ele prefere estrear
normalmente:

Se bem que o espetáculo só
fica pronto 10 dias depois de sua
estréia. Hoje estaremos fazendo
um ensaio geral. O ideal seria es-
trear fora do Rio, mas normalmen-
te nossas produções são muito afli-
tas e apressadas. Sodoma e Go-
morra, por exemplo, só ficou pron-
to 10 dias depois de sua primeira
apresentação. Não conheço homem
de teatro que não reformule seu
espetáculo depois da reação da
platéia. Teatro não é como cinema
e literatura. E' um espetáculo pú-
blico que acontece naquele mo-
mento. Um dos charmes do teatro
é um certo elemento de improvi-
sação onde o fenômeno platéia-
ator é essencial. Por isso sou con-
tra a critica imediata.

Porque hoje em dia, segundo
ele, uma peça no Teatro Copaca-
bana não pode ser barata. Além
dos atores há despesas com cena-
rio e publicidade, caríssima:

Os compromissos financel-
ros que você assume durante qua-
tro meses são uma loucura.

No entanto, seu único fracas-
so foi a excursão de Freud Explica:

Mas considerando-se a in-
segurança profunda que acomete o
artista, süito que cada estréia mi-
nha é como se fosse um vestibular.
Uma manifestação pública assis-
tida por milhares de pessoas em
que cada erro também será.
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MUITA FUMAÇA

PARA
POUCO FOGO

José Carlos Avellar
Enviado especial

^r>4 ANNES — A noite, pas-
M i seia pela Croisette um

meio termo entre um
v ;j trio elétrico e uma te-^¦*"*^ levisão semovente: uma
camioneta que espalha música
por diversos altofalantes en-
quanto projeta pedaços de filmes
numa tela de vidro fosco monta-
da na parte posterior da carroce-
ria. A noite, na Croisette, pas-
seiam também aquelas pessoas
especiais que ficam à espera de
um festival para comparecer às
sessões de gala com seus trajes
solenes, seus carros espalhafato-
sos e seus gestos graves e bem
medidos. \.c'

De dia a atmoáféra de festa
-er^aèm-tó^canteário, descontraí-

da, solta. Ninguém passeia. Há
uma correria incessante à pro-
cura do que parece ser o melhor
filme, a melhor entrevista coleti-
va, o melhor encontro pessoal com
um diretor ou intérprete. De dia,
na Croisette, encontram-se tam-
bém aquelas pessoas especiais que
hão correm, que ficam por ali, pa-
radas entre cartazes, bandeiras,
papéis coloridos e grandes painéis,
a espera de uma chance para en-
trar no mundo mágico do cinema.
Na porta do Hotel Carlton, ao la-
do do luminoso que anuncia para
o segundo semestre deste ano
uma nova aventura da Pantera
Cor de Rosa, uma nova aventura
de James Bond e o início da fil-
magem do novo Fellini (A Cidade
das Mulheres) se exibe um ator
anônimo. Com o rosto pintado.
Com roupas idênticas às do ma-
rionete que contracenou com Les-
lie Caron no filme Lili, esse can-
didato a um papel em qualquer
fume mostra como consegue se
exibir como se fosse um boneco,
com gestos mecânicos. Do outro
lado da calçada, na praia em
frente ao hotel, uma candidata a
um papel em qualquer filme, se
exibe sem pintura no rosto, sem
roupa nenhuma. E, com gestos de
uma diferente mecanicidade, po-
sa nua para fotógrafos profissio-
nais e amadores, para câmaras de
cinema, de televisão e de super-8,
imitando as atitudes sensuais, se
é que.se pode dizer assim, já mui-
tas vezes mostradas em filmes
eróticos ou diretamente pornôs.

O Festival segue bastante
animado. De noite, sob a intensa
luz de festa para as sessões de
gala. De dia, sob a luz suave do
sol da primavera, que, delicada, se
espalha por todos os cantos e é
incentivada aqui e ali pelos re-
fletores ou flashes dos fotógrafos.
E nas salas de projeção, de ma-
nhãzinha, de tarde ou de noite, o
cinema propriamente dito. Os fil-
mes, esses mais ou menos obs-
curos objetos de prazer de todas
as pessoas reunidas em Cannes
para o Festival, estão repetindo
na tela o que acontece a todo ins-
tante na Croisette. Predomina a
preocupação de bem se exibir, pre-domina a preocupação com o bri-
lho da encenação.

Terminada a projeção, o pú-blico pode recusar o que acabou
de ver. Pode discordar por inteiro
de tudo aquilo que o realizador
afirmou através de seu filme. Na
realidade, os debates depois das
sessões estão mostrando um pú-blico não satisfeito com o tema
escolhido ou com a superficiali-
dade da abordagem. As discussões
são apaixonadas e por vezes até
um tanto agressivas. Mas, duran-
te a projeção, enquanto o Festival
se passa na tela, toda a platéiatem sido dominada pelo brilho das
realizações, por esta coisa mági-
ca que existe em todo filme, e queexiste melhor do que nunca nos
filmes até agora exibidos em Can-
nes: uma grande capacidade de
envolver. Um meio feitiço. Um
certo poder que o som e a ima-
gem em movimento possuem,
quando associados, o de criar um
mundo paralelo e de fazer com
que este mundo se passe diante
de nossos olhos como coisa viva.

Uma certa cumplicidade do
público existe aí, sem dúvida.
Nem se poderia esperar coisa di-
ferente quando num certo espa-
ço se acumulam tantos fãs de
cinema. Convém não esquecer,
temos aqui também muitos nego-
ciantes de cinema, com olhos
frios, preocupados só em anferir
a potencial rentabilidade dos fil-
mes. Mas eles ficam quase todo o

tempo fora das salas de proje-
ção, examinando fragmentos
transpostos para um vídeo casset-
te, examinando as receitas obti-
das nos mercados internos. Numa
certa cumplicidade do públicoexiste aqui, sem dúvida. A maior
parte dos fãs de cinema corre
até um festival à procura exata-
mente de uma encenação requin-
tada, brilhante, à procura da im-
possível forma perfeita. E esta
parece ter sido também a preo-cupação principal dos realizado-
res que tiveram seus filmes sele-
cionados para esta trigésima pri-meira edição de Cannes. Os de
Nagisa Oshima (Ai no Borei: O
Fantasma do Amor), de Erman-
no Olmi (L'Albero Degli Zoccoli:
A Arvore Dos Tamancos), de Pe-
ter Handke (Die Linkshaendige
Frau: A Mulher Canhota), de
Chabrol (Violette Noziere), de
Karel Reisz (Who'll Stop The
Ram? Quem. VfLi Parar a Chuva?,
de Jerzy Skolimovsky (The
Shout: O Grito, de Louis Malle
Pretty Baby), de Karen Arthur
(The Mafu Cage: A Jaula do Ma-
fu), e especialmente o de Rainer
Werner Fassbinder Despair: De-
sencanto), de todos o mais bri-
lhante, impressionam quase ex-
clusivamente pela habilidade do
realizador. Quando, ao sair do ci-
nema, o espectador tenta prosse-
guir o diálogo aberto pelo filme,
tenta filtrar as emoções recebi-
das, tem uma certa frustração de
descobrir que por trás dos colo-
ridos fogos de artifício não existe
muita coisa: só um céu escuro,
que destaca a luminosidade da
encenação, que revela o tom som-
brio e desesperançado por trás
de tudo.

Em qualquer dos setores do
Festival, que prossegue até a pró-xima terça-feira, dia 30, não ti-
vemos, até agora, um único fil-
me desinteressante. Todos os fil-
mes são bons e, de quando em
quando, alguma coisa dentro de
um filme é especialmente boa:
a fotografia de Sven Nykvist em
Pretty Baby, de Malle, a movi-
mentãção da câmara e o traba-
lho de Dirk Bogarde em Despair,
de Fassbinder, a interpretação
de Ellen Burstyn em A Dream of
Passions, de Jules Dassin, a trilha
sonora em The Shout, de Skoli-
movsky, a encenação, meio de
ficção, meio de documentário
(mais ou menos no estilo do Dia-
mante Bruto, de Orlando Sen-
na), de L'Albero Deglizoccoli, de
Olmi, interpretado exclusiva-
mente pelos camponeses da re-
gião de Bergamo, na Itália. To-
dos os film-à*) são agradáveis die
ver, e isto se deve, principalmen-
te, à presença de um autor, queimpõe uma linguagem pessoal,
que mexe um pouco nas formas
de narração tradicional do cine-
ma.

Se alguma característica co-
mum pode ser encontrada nas
diversas seções em que se divide
o Festival (a mostra competiti-
va, a mostra "um certo olhar"
para filmes convidados fora de
competição, a semana da crítica
e a quinzena dos realizadores) é
a preocupação em servir de veí-
culo para uma individualidade,
sensível e posta meio à margem
pelo sistema. Na competição
abre-se um espaço para autores
já respeitados, ou para os auto-
res revelados aqui, em festivais
anteriores, freqüentadores assi-
duos da mostra: Alan Parker es-
te ano com Midnight Express:
Expresso da Meia-Noite, já esteve
em Cannes com Bugsy Malone.
Oshima lançou aqui, há dois
anos, O Império dos Sentidos,
Fassbinder já foi uma vez pre-miado (com Angst Essen die See-
le Auf: O Medo Devora a Alma),
Saura, este ano com Los Ojos
Vendados, foi premiado nos úl-
timos anos (75: A Prima Angé-
lica, 76: Cria C nervos, 77: Elisa
Vida Mia). Scorsese, que lançará
aqui seu novo musical, The Last
Waltz, foi também já premiadocom Taxi Driver. Para os direto-
res novos ou pouco conhecidos
na Europa, estão abertas as três
outras seções do Festival, quecriou este ano um prêmio novo,"A Câmara de Ouro", a ser en-
tregue a um diretor estreante
por um júri formado por todos os
críticos presentes em Cannes.
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Carradine no set de filmagem de.Pretty Baby
* Todos os filmes são bons, to-

das as realizações são muito segu-
ras e inventivas. Um preconceito
muito difundido, o de que uma
cinematografia começa necessa-
riamente com produtos de quali-dade artesanal inferior, está sen-
do desmontado na prática no con-
tato com os muitos filmes da Aus-
trália (em particular uma série de
documentários sobre as culturas
negras australianas) das Filipi-
nas (Insiang, de Lino Brocka) do
Marrocos (Alyam Alyam, de Ah-
med ei Maanouni) . Todos os fil-
mes são bons, mas nenhum filme,
até agora, é especialmente bom —
esta é a impressão geral do públi-co reunido em Cannes. Nada ain-
da pode ser levado ao mesmo pia-no do vencedor da Palma de Ou-
ro e do Prêmio da Crítica em 77,
Padre Padrone, (Pai Patrão), de
Paolo e Vittorio Taviani. Mas
também nada do tom frio e desin-
teressante do Festival do ano pas-sado, aberto com uma palavra de
desanimo de seu então diretor,
Maurice Vessy, que chamava a
atenção para a crise do cinema e
para a falta de filmes de qualida-de suficiente para participar de
um festival.

Cannes, este ano, aparece
com ligeiras modificações. O cri-
tico Gilles Jacob ocupa agora a di-
reção da mostra, que reduziu sen-
sivelmente o número de filmes
apresentado em seu quadro geral.Esta é a primeira vez, nos últi-
mos seis anos, em que os cinemas
comerciais da cidade continuam

com suas programações normais
à noite. Exceção feita às quatrosalas reservadas para a quinzenados realizadores e para a semana
da crítica, os outros 14 cinemas
da cidade exibem à noite progra-mas que só muito indiretamente
têm a ver com o Festival. As ses-
soes do mercado são feitas exclu-
sivamente durante o dia e as ca-
bines individuais de vídeo-cassete,
montadas no primeiro andar do
Palácio do Festival, ou os apare-
lhos associados às televisões dos
hotéis, são agora o principal veí-
culo do mercado. O Festival con-
tinua a ser aquele que reúne pa-ra a comercialização e a discussão
do cinema, mas parece agora me-
nos interessado em continuar se
agigantando. Procura uma certa
estabilidade. Um reflexo do mer-
cado, talvez.

O 

bom acabamento dos
filmes, a originalidade
dos realizadores, uma
abertura dos centros
de produção a certos

tons de narração até então admi-
tidos como não comerciais, são,
sem dúvida, um meio de reagir à
contínua redução do número de
espectadores na Europa. Uma cer-
ta estabilidade em torno de um
número de filmes de bom gosto
indiscutível e de uma evidente
presença autoral, parece um meio
de defesa do cinema europeu con-
tra a presença sempre forte do
produto padronizado norte-ame-
ricano. Cannes, em todos os seus
setores, busca fortalecer este con-

ceito que surgiu aqui mesmo, na
Europa, em torno dos festivais de
Cannes e de Veneza, de que os fil-
mes são feitos por um autor que'
usa a câmara como se fosse uma
caneta para escrever. E assim, ao
lado dos grandes nomes do ci-
nema, encaixa aqui e ali o que
se apresenta como um autor
fiel a seus temas, ou uma no-
va personalidade marcante ou
recém-conquistada pelo cinema:
o. primeiro filme de Bob Dy-
lan, Renaldo and Clara, com
quatro horas de projeção, es-
tá na programação. Um novo fil-
me de Hans Jurgen Syberberg,
(Hitler, Ein Film Aus Deutscha-
land: Hitler, um filme da Alemã-
nha), com sete horas de projeção,
está também programado. E, mui-
to provavelmente, pelo menos ai-
guns fragmentos do Apocalipse
Now, de Francis Ford Coppola
(que, ele pretende, terá uma ver-
são final de nove horas de dura-
ção) serão apresentados numa
anunciada sessão surpresa na pró-
xima segunda-feira.

No meio de tudo isso, neste
quadro de preocupação com a sor-
te do cinema europeu (estuda-se
a formação de um estado europeu
de cinema), de filmes de um aca-
bamento muito requintado, de
uma acentuação da política dos
autores, aí, neste quadro, como
entram os filmes brasileiros? São
dois na programação principal
(Coronel Delmiro Gouveia, de
Geraldo Sarno, na mostra oficial
mas fora de competição, e Chuvas

de Verão, de Carlos Diegues, na
quinzena dos realizadores), e vá-
rios outros no mercado do filme
(entre eles A Queda, de Rui Guer-!
ra e Nelson Xavier, A Lira do De-
lírio, de Walter Lima Jr., Mar de
Rosas, de Ana Carolina, Barra
Pesada, de Reginaldo Farias).
Aparecem, antes de mais nada
como algo que tem par apenas;
no cinema da Espanha (que apre-!
senta este ano, além de Saura, Los
Restos dei Naufrágio, de Ricardo
Franco, já uma vez aqui premia-;
do com La Familia de Pascual
Duarte, e com o vencedor do Fes-;
tival de Berlim, Las Truchas (As
Trutas), de José Sanchez, exibido
no mercado). O que existe em co-!^
mum é a simplicidade da narra-'
tiva, a ausência dos grandes e re-
quintados movimentos dos outros
filmes europeus. E a ausência do
céu sombrio por trás dos fogos de
artifício, a substituição do senti-;
mento de desanimo, tão bem des-^
crito por Fassbinder em Despair;
por uma vontade ainda viva.

O que talvez mostre melhor
o diálogo que se estabelece entre
os nossos filmes e a produção eu-
ropéia selecionada para Cannes é
a afirmação do crítico italiano Li-
no Miccicche, diretor do Festival
de Cinema de Pesaro, a respeito do
Coronel Delmiro Gouveia, de Sar-
no: depois dos sofridos e muito
bonitos filmes de Malle ou Fas-
sbinder, a gente se pergunta: e
daí? Depois do Coronel Delmiro
Gouveia, a coisa é diferente, te-
mos algo material para discutir".

Rodolfo Arena em Chuvas de Verão e Rubens de Falco
e Nildo Parente em Coronel Delmiro Gouveia
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ESTRÉIAS
MADAME ROSA, A VIDA k SUA MENTE (Ia Via Devant
Sei), da AAoshe Mizrahi. Com Simone- Signoret, Samy Ben
Youb, Claude Dauphin, Mohammed Zineth a Elio Bencoil.
Caruie (Av. Copacabana, 1362 - 227-3544), Carioca (Rua
Cde. de Bonfim, 338 - 228-8187): 15h, 17hl5m, 19h30m,
21h45m. Complemento: Vivando «a Tombos, de Dileny
Campos (Caiuto • Carioca) (14 anos). Uma senhora judia,
ex-prostituta qua sobreviveu a Auschwitz, dedica o resto
da sua vida a cuidar dos filhos das jovens prostitutas da
Paris. Doente, ela divida sua responsabilidade com a mais

.velha das crianças, um menino de 14 anos.

A SINTINEIA DOS MAIDITOS (The Sentinel), de Mlchaei
Winner. Com Chris Sarandon, Cristina Raines, John Carra-
dine, Martlm Balsam e José Ferrar. Matro-teavista (Rua
do Passeio, 62 - 222-6490), Art-Copacabana (Av.
Copacabana, 759 - 235-4895): 14h, 16h, 18h', 20h, 22h.
Art-Tijuca (Rua Conda de Bonfim, 406 — 288-6998): 15h

30m, 17h30m, 19h30m, 21h30m. Complementos: Wilson
Groy, de Jessel dos Santoa (Art-Copacabana), O Último
Ferreiro, de Paulo Leite Soares (ArMljuca), O futebol no
Brasil, de Paulo Bastos Martins (Metro-Beavista) (18 anos).
Sábado, sessão a meia-noite no Art-Copacabana. Allson Par-
ker passa por uma série de estranhos e aterrorizantas acon-
tecimentos, sem saber que estava sendo envolvida pelos der
mênios. Terror.

MR IIILION (Mr Billion), de Jonathan Kaplan. Com Te-
fence Hill, Valeria Perrine, Jack Gleason, Slim Pickens,
William Redfleld e Chlll Wills. Rian (Av. Atlântica, 2964 -
'2366114), 

Ópera-1 (Praia de Botafogo, 340 - 246-7705),
Tijuce-Palace (Rua Cde. de Bonfim,.214 - 228-4610): 14h,

wlóh, 18h, 20h, 22h. Madureira-a (Rua Da g mar
da Fonseca, 54 - 290-2338): 15h, 17b, 19h 21h.
Complementos Saveiros, de Gerson Tavares (Ti-
juca-Palace), lula Sé, de Roberto Machado Ju-
nior (Úpera-1), e Dinarup, de Stil (Rian) (10 anos). A partir

de amanhi, no S. luii a Paliei». Comedia. Jovem mecânico
Italiano herda grande fortuna de um tio que mora na Amé-

rica, maa passa por multas confusões para tomar posse
do dinheiro.

O SROTÔMANO (llrotemane), de Marco Vicarlo. Com
Gastone Moschln, Janat Agren, Isabelle Biaglni, Mllena
Vukotic e Nada Arnerie. Mate (Rua do Passeio, 78 —
-222-1097): lOh, 12h, 14h, 18h, 20h, 22h. 5a. e dom. a

partir das 14h. Copacabana (Av. Copacabana, 801 —

25S0953), Opera-2 (Praia de Botafogo, 340 - 246-7705),
Tijuco (Rua Cde. de Bonfim, 422 - 288-4999): 14h, 16h,
Í8h, 20h, 22h. Imperarer (Rua Dias da Cruz, 170 —

249-7982): 15fi, 17h, 19h, 21 h. Complementos: O
Saxofonista, de Marisa Leão (Man e Tljuca), Savai-
res, de Gerson Tavares (Copacabana), Nova Arca, de Ger-
son Tavares (Ópara-2) (18 anos). Pornochanchada italiana.
Um importante industrial, 1 medida que alcanÇa maior

poder, vê desaparecer sue potência-sexual.

AMANTES NO MEIO DO MUNDO <le Milleú du Monde),
de Alam Tanner. Com Olímpia Carlisi, Phlllppe Leotard,
Jultet Berro, Denise Perron e Jacques Danis. Cinema-1

(Av. Prado Júnior, 286 - 275-4546): 15hl5m, 17h30m,
. 19h45m, 22h. Complemento:. Saveiros, de Gerson Tavares
(18 anos). Um engenheiro diretor de uma fébrlca é can-
didato a deputado de sua comarca a se apaixona por uma

jovem garçonete. A situação peculiar dessa ralação cria
uma série de conflitos para ambos.

AMOR, NÃO... AINDA SOU VIRGEM (Amore Mie, Non
Farm! Mala), de Vittorlo Sindoni. Com Walter Chlari, Lu-
ciano Salce, Macha Merill, Ninetto Davoti e Roberto Che-
valier. Rio (Rua Cde. de Bonfim, 302 - 254-3170), Rio-
Sul (Rua Marquês de S. Vicente, 52 - 274-4532), Ricamar

(Av. Copacabana, 360- 237-9932): 14h, 16h, 18h, 20h,

mmmmmwmmmmmmmmmwmwmmmmummmmm
22h. Complemento: O Jangadeiro, de Júlio Heilbron (Rica-
mar) (18 anos). Dois adolescentes italianos de classe média
vivem a sua primeira experiência amorosa.

CONTINUAÇÕES
JUIIA (Julia), de Fred Zinnemann. Com Jane Fonda, Va-
nessa Redgrave, Jason Robards e Maximilian Schell. Ve-
neza (Av. Pasteur, 184 - 226-5843): 14M5m, 16h45m,
19hl5m, 21h45m. Comodoro (Rua Haddock Lobo, 145 —

264-2025): 14h, 16h30m, 19h, 21h30m. Complementos até
sexta-feira: Pé Direito, de Nazaré Ohana (Comodoro), e
Rian, um Documento da 2a. Década, de Eduardo Ruegg.

(Veneza) (14 anos). Premiado com o Oscar de Melhor Ro-
teiro Adaptado e a atriz Vanessa Redgrave com o Oscar
de Melhor Atriz Coadjuvante. Durante a década de 20,
duas jovens dividem experiências, consolidando profun-
de amizade que perdura por toda a vida. A história re-

pVoduz vivências da escritora Lilllan Hellman. ¦jHHa;*

NOIVO NEURÓTICO, NOIVA NERVOSA (Annia Hall), de
Woody Allen. Com Woody Allen, Dlane Keaton, Tony Ro-
bert, Carol Kane, Paul Simon a Shelley Duval. leblon-2

(Av. Ataulfo de Paiva, 391 - 227-7805), Coral (Praia de
Botafogo, 316 — 246-7218), Império (Pça. Mal. Floriano,
19 — 224-5276): 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. Complementos:
Veredas Mortas, de Vitor Almeida. (Leblon-2 » Coral) a
Curitiba, uma Experiência em Planejamento Urbano, de
Silvio Back. (Império). (16 anos). Comédia em torno da
neurose. Um escritor da humor vive no cotidiano canas
escritas para interpretação de comediantes e, em conse-

quência, envolve-se em problemas com o tráfego, a ação
das autoridades e outras circunstanciaa da vida numa gran-
de cidade (Nova Iorque). Ganhador do Oscar em quatro
categorias: Melhor Filme, Melhor Atriz, Melhor Diretor a
Melhor Roteiro Original, ¦frdrfr* 

LÚCIO FLÁVIO, O PASSAGEIRO DA AGONIA (brasileiro)
de Hector Babenco. Com Regina. Ido Farias, Ana Maria
Magalhães, Milton Gonçalves, Ivan Cândido, Paulo César
Pereio a Lady Francisco. Roma-Bruni (Rua Visconde de
Pirajá, 371 - 287-9994), Bruni-Tijuca (R. Cde. Bonfim, 379

268-2325), Bruni-Copactbana (Rua Barata Ribeiro, 502 —

255-2908): 13h30m, 15h40m, 17h50m, 20h, 22h10m.
Pathé (Praça Floriano, 45 - 224-6720): de 2a. a 6a., às
12h, 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. Sábado e domingo, a par-
tir das 14h. Paratodos (R. Arquias Cordeiro, 350 —

281-3628), Excelsior (R. Major Ávila. 455): 14h, 16h, 18h,
20h, 22h (18 anos). Baseado no livro de José Louzeiro

(também co-roteirista), o filme retrata a história real de
um rapaz suburbano, ladrão de bancos e poeta, seu en-
volvimento com o Esquadrão da Morte e suas fugas te-

gendárias até a morte, na cadeia, assassinado por outro
bandido, jrk*

A QUEDA (brasileiro), de Ruy Guerra e Nelson Xavier.
Com Nelson Xavier, Isabel Ribeiro, Lima Duarte, Hugo
Carvana a Maria Silvia. Cinema-2 (Rua Raul Pompéia, 102

247-8900), Studio-Palssandu (Rua Sen. Vergueiro, 35
265'4653): 14h, 16h, 18h 20h, 22h (18 anos). Reto-

mada de três. personagens de Os Fuzis, situados hoje,
no Rio. Do antigo grupo de escolta da cinco' soldados,
Mário é encarregado de obra, José é mecânico soldador
e Pedro continua militar. José morre num acidente de
trabalho e Mário se vê novamente diante da morte inútil
de um amigo a dos problemas que ela acarreta. Premiado
com Urso de Prata do Festival de Berlim, -^r*

CHUVAS DE VERÃO (brasileiro), de. Carlos Diegues. Com
Jofre Soares, Gracinda Freire, Jorge Coutinho, Lurdes
Mayer, Marieta Severo, Míriam Pires, Paulo César Pereio,
Regina Case, Roberto Bonfim e outros. Condor larga do

'Machado (Lgo. do Machado, 29 - 245-7473): 14h, 15h40m,
17h20m, 19h, 20h40m, 22h20m. Novo Pais (Praça N Sa da
Paz, 351 - 287-1935), Art-Méler (Rua S. Rabelo,
20 — 249-4544), Art-Madureira (Shopping. Center de Madu-

reira): 14h40m, 16h30m, 18h20m, 20hl0m, 22h. (18 anos).
A pequena humanidade suburbana concentrada na vida de
um velho funcionário público, que nos dias que se seguem
à sua aposentadoria sofre profundas transformações pelos
fatos que ocorrem à sua volte. ,.^rV*

A DAMA DO LOTAÇÃO (brasileiro), de Nevlle d'Almeida.
Com Sônia Braga, Nuno Leal Maia, Jorge Dória, Paulo
César Pereio, Márcia Rodrigues, Iara Amaral e Roberto
Bonfim. Vitória (Bangu), Olaria. 15h, 17h, 19h, 21h (18
anos). A história original, o argumento e os diálogos são
do escritor Nelson Rodrigues: no desespero de afirmar
a sua sexualidade, uma recém-casada saí todas as tardes
e invariavelmente toma um ônibus, onde a cada dia en-
contrará uma nova aventura. ¦sV^C

O TELEFONE (Talefon), de Don Siegel. Com Charles Bron-
son, Lee Remick, Donald Pleasence, Tyne Daly e Alan
Badel. Vitória (Rua Sen. Dantas, 45 - 242-9020): 13h,
15hl5m, 17h30m, 19h45m 22h. São Luiz (Rua Machado
ds Assis, 74 - 225-7679): 19hl5m, 21h30m. 5a„ sáb. e
domingo, às 14h45m, 17h, 19hl5m, 21h30m. Leblon-1
(Av. Ataulfo de Paiva, 391 - 287-4524), Roxy (Av. Copa-
cabana, 801 — 255-0953), América (Rua Cde. de Bonfim,
334 - 248-4519): 15h, 17hl5m, 19h30m, 21h45m. Ma-
dureira-1 (Rua Dagmar da Fonseca, 54 — 390-2338):
14h30m, 16h45m, 19h, 2lhl5m. Santa Alice (Rua Barão
do Bom Retiro, 1095 — 201-1299): 16h30m, 18h45m, 21h.
Complementos: Partideiros, de Carlos Tourinho e Clóvis,
Scarpino (Roxy e Vitória), Vila Rica de Ouro Preto, de
Paulo Leite Soares (São Luiz a América), Caulos, um De-
senhista de Humor, de Hugo Kusnet (leblon-1), e Sinal
Fachada, de Euclydes Marinho (Madureira-1) (16 anos).
Último dia, no S. Luiz. História de um agente soviético de
formação stalinista que se recusa a aceitar a nova política
que determina as relações entre União Soviética e Estados
Unidos. 

S*EXO E VIOLÊNCIA EM BÚZIOS (brasileiro), de Luiz Anto-
nio Pia. Com Rosana Martins, Milton Villar, Marcello
Marcello, Francinette e Fátima Leite. Palácio (Rua do
Passeio, 38 - 222-0838): 14h05m, lóh, 17h55m, 19h50m,
21h45m. Astor (Rua Ministro Edgard Romero, 236): 15h,
17h, 19h, 21h. Scala (Praia de Botafogo, 320 —

246-7218): lóh, 18h, 20h, 22h. Rosário: 17h, 19h, 21h,
5a., sáb. e dom. a partir das 15h (18 anos). Um jovem
casal se «ncontra com uma mulher amoral numa Jempo-
rada de verão em Búzios. O relacionamento dos três de-
genera, a ponto de resultar em uma morte. No Palácio,
último dia. *

REAPRESENTAÇÕES
AGUUtRE, A CÓLERA DOS DEUSES (Agulrre Dar Zren Got-
Ias), de Werner Herzog. Com Klaus Kinski, Ruy Guerra,
Helena Rojo e Cecília Rivera. Studio-Tijvca (Rua Dasem-
bargador Isidro, 10 - 168-6014): 15h, 17h, 19h, 21h. Da
6a. a dom., às, 14h, lóh, 18h, 20b, 22h. (14 anos). Rea-
lização do diretor (alemão-ocidental) de O Enigma da
Kaspar Hauser. Aguirre, que Integra o grupo do conquis-
tador espanhol Pizarro na América do Sul, à procura do
Eldorado, tenta criar uma dinastia na selva amazônica.
•*••• ;;
GRITOS E SUSSURROS (Vinskinningar Och Rep), da Ingmar
Bergman. Com Liv Ullmann, Ingrid Thulin e Hariet Ander-
son: Jóia (Av. Copacabana, 680 - 237-4714): 14h, lóh,
18h, 20h, 22h. Complemento: Rocinha, Brasil 77, de Sér-
glo Péo (18 anos). Prod. sueca. Três irmãs se reencontram
na antiga mansão da família, onde uma delas aguarda a
morte, vitima de doença Incurável. As frustrações a egols-
mo das outras duas vêm à tona sob a tensão dos aconta-
cirnamos, ¦^jçkirk

O FANTASMA DA LIBERDADE (Ia Fantome da Ia liberte),
de luis Buftuel. Com Jean Claude Brialy, Adolfo Cell e
Monlca Vltti. New Alasca (Av. Copacabana, 1 241 -
247-9842): 13h, 15h, 17h, 19h, 21h, 23h. (18 anos).
•»•»•
O DIA DO GAFANHOTO (The Day of tha Locust), da John
Schlesinger. Com Donald Sutherland, Karen Black a William
Atherton. lida-2 (Praia do Flamengo, 72 — 245-8904):
14h20m, 19hl0m. Complemento: Chega de Demanda, de
Roberto Moura (18 anos). ****

SEMANA DO CINEMA INTERNACIONAL - Hoje: Cenas da
um Casamento (Scener ur elt Aktenskap), de Ingmar Berg-
man. Com Liv Ullmann, Erland .losephson e Bibi Anderson.
Capri (Rua Voluntários da Pátria, 88 — 226-7101): 17h30m,
20h45m (18 anos). A revelação da fragilidade de um casa-
manto perfeito, os impactos da ruptura sobre marido e mu-
lher e a maturação desta rumo a uma vida própria numa
série de reencontros. "JckicJfM ^^

O ÚLTIMO MAGNATA (Tha Last Tycoon), de Elia Kazan.
Com Robert de Niro, Tony Curtis é Robert Mitchum. Lido-2
(Praia do Flamengo, 72 —' 245-8904J: 17h e 22h.
Complemento: Chega da Demanda, de Roberto Moura (18
anos). O último (inacabado) livro de F. Scott Fitzgerald, ¦

autor de O Grande Gatsby, chega ao cinema em adapta-

ção de Harold Pinter. História ambientada em Hollywood,
nos últimos anos 30 e final da década de 40. De Niro in-.
terpreta um grande produtor, Monroe Stahr, dedicado a
criar sonhos para milhões de espectadores, mas incapaz de
solucionar seus próprios dilemas existenciais. Produção
americana. ^Hk;*
DOIS TIRAS FORA DE ORDEM (Crime Buslers), de E. B.
Clucher. Com Terence Hill, Bud Spencer e Luciano Cate-
nacci. Lido 1 (Praia do Flamengo, 72 — 245-8904), Cinema
3 (Rua Cde. de Bonfim, 229): 15hl5m, 17h30m, 19h45m,
22h, 5a. e dom., a partir das 13h. Complementos: Rian,
um Documento de uma Época, de Eduardo Ruegg (lido-1)
A Banda da Pedra de Guaratiba, de José Maria Bezerril. (Cine-
ma-3) (livre). Dois indivíduos avessos à disciplina encontram-se

por acaso, em um centro de recrutamento da polícia e,
para sobreviver, aceitam integrar a organização. Comédia
com a dupla da série Trinity. Prod. Americana. ¦fc

BRASU TRICAMPEÃO/COPA 70 (brasileiro), seleção de vá-
rios jogos feita por César S. e Alfredo Ripstein Jr. Odaon
(Praça M. Gandhl, 2 - 222-1508): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h
(livre). Até domingo. _____

JESUS DE NAZARÉ (Jasus of Nazarath), de Franco Zeffi-
relll. Com Robert Powell, Anne Bancroft e Olivia Hussey.
lagea Drive-ln (Av. Borges de Medeiros, 1 426 — 274-7999):
20h, 22h30m. (Livre). Superprodução dirigida pelo ita-
liano Zeffirelli (de Romeu e Julieta e A Megera Domada),

para quem os cristãos sempre tiveram problemas em ver
o Cristo também como ser humano. O filme se propõe a
apresentar Jesus com "uma identificação humanística mais
Intima". Até domingo. jcM^

O PÁSSARO AZUL (The Blua Bird), de George Cukor. Com
Elizabeth Taylor, Jane Fonda, Ava Gardner e Cecily Tyson.
Ilha Ailtocina (Praia de S. Bento — Ilha do Governador):
20h30m, 22h30m (livre). Produção americano-soviética. Ba-
seado no romance de Maurício Maeterlinck escrito em
1908, que narra uma história, em tons alegóricos, sobre
a busca da felicidade, idr

a__ mmr '**•**'"~_/^(^t_i___f_B

mon, Navio Negreiro, de Rex Schindler, Chico Rei, d».
Sanin Cherques, A Baiana, de Moisés Kendler e Dança-
Negra, de Agnaldo Azevedo. Ho|e, às 16h30m, na Cin-
nemataca do MAM. Entrada franca para os sócios do
MAM e do IPCN.

O NEGRO NO CINEMA BRASILEIRO - XI - O Negro na
Cultura Brasileira, documentário de Paulo Gil Soares e
Bahia por Exemplo, documentário de Rex Schindler. Hoje,
às 18h30m, na Cinemateca do MAM. i

SEMINÁRIO O NEGRO NA CULTURA BRASILEIRA - V -
A Força de Xangô, de Iberê Cavalcanti. Com Elke Ma.
raviiha e Grande Otelo. Complemento: Teatro Negro,
de Daniel José Cavalcanti. Hoje e amanhã, às 20h30m,.
na Cinemateca do MAM.

CURTA-METRAGENS - WASA, filme sueco, Suécia, de
Kavsten Wedel. Swadish Scenes, de Wlod Beatus e Witold
Rogala, Hommage a Georgas Braque, de Jacques Simmonst
e Roland Barthes par Lui Même, de Jacques Ecandelari a
André Techine. Hoje, às 18h, na Cinemateca Sérgio Ber-
nardes, Av. Sernambetiba, 4 446, Barra da Tijuca.

Somente hoje, no Capri, o filme
sueco Cenas de um Casamento, com

Liv Ullmann e Erland Josephson

EXTRA
O NEGRO NO CINEMA BRASILEIRO - X - Curta-metra-
tragens: Castro Alves, de Humberto Mauro a' Pedro Cal-

GRANDE RIO
NITERÓI
CENTRAL — O Eratômano, com Gastone Moschin. Às 14h,
lóh, 18h, 20h, 22h (18 anos). Até dia 30.

CENTER - Mr. Billion, com Terence Hill. Às 14h, lóh, 18h,
20h, 22h (livre). Até domingo.

ÉDEN — Sexo a Violência em Búzios, com Rossana Martins,
Às !4h05m, lóh, 17h55m, 19h50m, 21h45m (18 anos). Até
dia 30. ,

NITERÓI — A Dama do lotação, com Sônia Braga. Às 14h,
lóh, 18h, 20h, 22 (18 anos). Até domingo.

ICARAÍ — O Telefone, com Charles Bronson. Às 15h,
17hl5m, 19h30m, 21h45m (16 anos). Até domingo.

ALAMEDA — A Dama do Lotação, com Sônia Braga. Às 17h,
19h, 21h, 5a. sáb. e dom., a partir das 15h (18 anos). Até
dia 30.

CINEMA-1 — Madame Rosa, com Simone Signoret. Às 15h,
17hl5m, 19h30m, 21h45m (14 anos). Até domingo.

TAMOIO — Guerra nas Estrelas, com Alec Guiness. Às
lóhlOm, 18h35m, 21 (10 anos). Até domingo.

BRASIL - Mr. BillioB, com Terence Hill. Do 4ai ã sáb., e.
15h, 17h, 19h, 21 (livre). 

'.*V"0j>m8 do lotação, com Sônia
Braga. De 28 a 30, às 15h, 17"" Wh; 21Jj.(16, ahqs)L< "

ART-UFF — 4a. — Anatomia de Meúu, cc;n Tcslri.-o Mifune.
Às lóh, 18h, 20h, 22h (14 anos). 5a. Ralé, com Toshlro..
Mifune. Às 14h, 16h30m, 19h, 21h30m (18 anos). 6a. —

Céu a Inferno, com Toshlro Mifune. Às 15h, 18h, 21h (14'
anos). Sáb. — Os Sete Samurais, com Takashi Shimura. Às
14h, 16h30m, 19h, 21h30m (14 anos). Dom. - Derzu Urzala,'
com Youli Solomíne. Às 15h, 18h, 21 h (livre).

DUQUE DE CAXIAS
Pai Sexo a Violência am Búzios, com Rossana Martins.
Programa duplo: Como É Boa a Nossa Empregada. Às
15h45m, 17h40m, 19h35m (18 anos). Até domingo.

PETRÕPQUS "
DOM PEDRO — Mr. Billion, com Terence Hill. 4a., 6a. e

sáb., às 15h30m, 17h30m, 19h30m, 21h30m, 5a., a partir
das 13h30m (livre). As Loucuras de um Sedutor, com Woody
Allen. Dom., às 13h50m, 15h45m, 17h40m, 19h35m, 21h30m

(18 anos).

PETRÓPOIIS — O Telefone, com Charles Bronson. De 4a.

a sáb., às 14h45m, 17h, 19hl5m, 21h30m (16 anos). Mo-

mento de Decisão, com Shirley Maclaine. Dom., às 13h30m,
lóh, 18h30m, 21 (18 anos). r

TERESÓPOLIS
ALVORADA - Jasus de Nazaré, com Robert Powell. 4a. »
6a., às 21h, 5a., às 15h a 21h, sáb., às 15h, 19h e 22

(livre). Até sábado. A Mulher Fiel, com Silvia Kristel. Dom.,
às 20h e 22h, 2a., às 21 a 3a., às 15h a 21h (18 anos).
Até dia 30.

Show
O Canecão apresenta hoje e amanhã, às 20h30m, show com a
cantora italiana OrnéUa Vanoni, com ingressos a Cr$ 250,00.

O show de Sargentelli, nesses dois dias, começará às 23h
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Pela primeira vez
participando de um

show de música
popular, Arthur

Moreira Lima estréia
hoje no MAM, ao
lado do conjunto

Galo Preto

Outra Vez Cartola
é o título do show
que o compositor
estréia hoje no
Teatro Clara Nunes

Teatro
Duas estréias esta noite: no Teatroda Lagoa, o bailarino, cantor e coreógra-

fo Lennie Dale é protagonista de1707/839 — Leonardo La Ponzina, musi-cal que conta a história da sua própriavida. E no Teatro Copacabana João Be-thencourt mostra a sua safra 1978, a co-média Lá em Casa É Tudo Doido, cujos
personagens pretendem discutir, sob o
prisma da problemática da loucura, te-mas ligados à liberdade de expressão.

A COR DO SOM — Show do conjunto integrado por Ar-
mandinho (guitarra). Mu (piano, órgão a clavinete), Aroldo
(bandolim), Dadi (baixo) e Gustavo (bateria). Na primeira
parte, apresentação do conjunto Hotel da* Estrelas, forma-
do por Lúcio Costa (baixo), Murilo (aax), Fernando Mou-
ra (piano), Pedro Aurélio (guitarra), Élcio (bateria), Ronal-
do (baixo), Paulo Fernando e Marcos (percussão). Concha
Verde do Morro da Urca. Hoje e amanhã, às 21h. Ingressos
a Cr$ 60,00, incluindo a passagem do bondinho até o Pão
de Açúcar.

ARTHUR MOREIRA LIMA A GALO PRETO - Show.de' mú-
sica popular brasileira com o pianista a o conjunto for-
mado por Afonso Machado (bandolim), Mauro Rocha (vio-
lão), Rafael (violão de sete cordas), Alexandre Paiva (ca-
vaquinho), José Maria Braga (flauta) e Waldir (pandeiro).
Dir. musical de Paulo Moura. No repertório, composições
de Tom Jobim, Wagner Tiso, Luís Eça, Anacleto, Eduardo
Souto, Ernesto Nazareth e outros. Museu de Arte Moder-
na, Sala Corpo e Som. De 4a- a dom., às 21 h. Ingressos
a Cr$ 80,00 e Cr$ 50,00, estudantes, à venda na Modem
Sound (R. Barata Ribeiro, 502) e na Livraria Muro (R. Vis-
conde de Pirajá, 82 subsolo).

OUTRA VEZ CARTOLA — Show do cantor a compositor
Cartola acompanhado de Luís Otávio Braga (violão), Rossini
Ferreira (bandolim), Walmar (cavaquinho), Teo (violão de
seis cordas). Marcos (flauta), Pezão, Zezinho a Jorge (rit-
mo). Teatro Clara Nunes, Rua Marquês de São Vicente,
52 — 39 andar. De 4a. a dom., às 21h30m. Ingressos
de 4a. a 6a. e dom., a Cr$ 100,00 e Cr$ 60,00, sáb., a
Cr$ 100,00. Até dia 4 de junho.

CARTAS NATIVAS — Show do Grupo Raízes, formado por
Charlie (vocal, percussão e violão), Enzio (vocal, violão e
viola), Zé Dias (contrabaixo acústico e elétrico), Zé Hen-
rique (vocal, percussão, rabeca e bandolim). Participação
especial de Corí (vocal, viola e violão) e Anderson (flauta).
Teatro Opinião, Rua Siqueira Campos, 143. De 4a. a 6a.,
às 21 h, sáb., às 20h e 22h, dom., às 18h30m e 21 h.
Ingressos a Cr$ 80,00 e Cr$ 40,00, estudantes. Hoje, sessão
à meia-noite para imprensa e convidados.

GRUPO OBJETO — Show de música contemporânea brasi-
leira com o conjunto formado por Carlos Pousa (vocal),
Ernesto (guitarra e violão), Zé (baixo e violão), Romney

Yan Michalski

1707/839 - LEONARDO LA PONZINA. Texto de Marilena
Ansaldi e Lennie Dale. Dir. de lacov Hillel. Dir. musical
de Edson Frederico. Com Lennie Dale, Vera Setta, Paulo
César de Oliveira, Carlos Wilson Silveira, Bruno Barroso,
Carlos Machado e sete bailarinos. Teatro da lagoa, Av.
Borges de Medeiros, 1426 (227-6686). De 3a. a 6a. e
dom., às 21h30m. Sáb., às 21h a 24h. Ingressos de 3a.
a 5a. e dom., a Cr$ 120,00 e Cr$ 60,00, estudantes, 6a.,
a Cr$ 120,00 e sáb., a Cr$ 150,00. Através de um musi-
cal, lennie Dala conta a história da sua vida.

IA EM CASA É TUDO DOIDO. Comédia de João Bethen-
court. Dir. do autor. Com Milton Carneiro, Heloísa Mafal-
da, Rogério Cardoso, Estelita Bell, Lúcia Marina Accioly,
João Marcos Fuentes, Jacques Lagoa, César Monlenegro.
Teatro Copacabana, Av. Copacabana, 327 (257-1818 R.
Teatro). De 3a. a 6a. a dom., às 21h30m, sáb., às 20h e
22h, vesp. 5a., às 17h e dom., às 18h. Ingressos de 3a. a
6a. e dom., a Cr$ 100,00 e Cr$ 60,00, estudantes, sáb., a
Cr$ 100,00 e vesp. de 5a., a Cr$ 60,00. A neurotizada
classe média reage à violência ou através de violência ou
através de loucura.
RODA COR DE RODA — Comédia de Leilah Assunção. Dir.
de Gracindo Júnior. Com Susana Vieira, Edwin Luisi, Nata-
lia do Valle. Teatro Glória, Rua do Russel, 632 (245-5527),

De 3a. a 6a., às 21h30m. Sáb. e dom., às 18h e 21h.
Ingressos * Cr$ 50,00 até o dia 31. Após esta data, de
3a. a 6a. e dom., a C'í 100,00 e Cr$ 60,00. Sáb. a Cr$
100,00. A trajetória de Amélia, uma mulher de verdade,
de esposa submissa a dona de um fantástico prostíbulo.

O AMOR DO NÃO — Texto e dir. de Fauzi Arap. Com João
José Pompeu, Carlos Alberto Riccelli, Álvaro Guimarães.
Teatro Dulcina, Rua Alcindo Guanabara, 17 (232-5817).
De 3a. a 6a., às 21hl5m, sábado, às 20h e 22h,
dom., às lBh e 21M5m. Ingressos 3a. a Cr$ 40,00 e
Cr$ 20,00, estudantes, de 4a. a 6a. e dom., a Cr$ 80,00
e Cr$ 40,00, estudantes, sáb. a Cr$ 80,00. Um funcionário
público homossexual, um travesti e um perseguido poli-
tico, num convívio que traduz as pressões, os preconcel-
tos e as violências de que a sociedade se arma para
enfrentar os minorias marginalizadas.
O CORONEL DOS CORONÉIS - Texto de Maurício Segall.
Dir. de Marcos Fayad. Com Marcos Fayad, Henry Pagnon-

(bateria) e Hélio (flauta). Casa de Estudante Universitário,
Av. Rui Barbosa, 762. Hoje, às 21 h. Ingressos a Cr$ 30,00.

GRUPO CIDADE NOVA — Show do conjunto formado por
Guilherme Brfcio (flauta), José Roberto (piano), Jorge So-
ledade (baixo) e Eduardo Lissovsky (bateria). Auditório das
Faculdades Integradas Bannat, Rua Marquês de São Vi-
cente, 55. Hoje, às 21 h.

JOELHO DE PORCO — Show do conjunto da rock-punk

paulista integrado por Tico Perkins (baixo), Billt Bond (vo-
cais), Mozart (guitarra) e Dino (teclados). Teatro Teresa Ra-
chel, Rua Siqueira Campos, 143. Hoje e amanhã, às 21h
30m. Ingressos a Cr$ 50,00.

E NO ENTANTO É PRECISO CANTAR - Show do cantor e
compositor Carlos Lira. Acompanhamento de Ricardo Pon-
les (flauta e sax), Fernando Costa (baixo, piano e craviola)

e Ricardo Costa (bateria e percussão). Teatro Ipanema, Rua
Prudente de Morais, 824 (247-9794). De 4a. a dom., às
21h30m. Ingressos a Cr$ 100,00 e Cr$ 50,00, estudantes.
Até domingo.

VIDA BOHEMIA — Show do cantor e compositor João No-

gueira acompanhado do conjunto Bandola, formado por
Mane do Cavaco, Cláudio Jorge (violão), Ivan Machado
(baixo), Ronaldo Medeiros (sax e flauta), Wilson das Neves

(bateria;, Agenor e Cuscuz (percussão). Participação de
Sérgio Cabral. Teatro da Galeria, Rua Senador Vergueiro,
93. De 4a. a dom., às 21h30m. Ingressos a Cr$ 80,00 e
Cr$ 60,00, estudantes. Até domingo.

NOS DIAS DE HOJE — Show do cantor e compositor Ivan
Lins acompanhado pelo conjunto Modo Livre, integrado por
Gilson Peranzetta (teclados), Fred (baixo), Fredera (guitar-
ra) e João Cortês (bateria a percussão). Participação da
lucinha Lins e Cybele. Teatro Casa-Grande, Av. Afranio de
Melo Franco, 290 (227-6475). De 4a. a sáb., às 21h30m,
dom., às 20h30m. Ingressos a Cr$ 100,00 e Cr$ 60,00, es-
tudantes. Até domingo.

COBRA DE VIDRO — Show dos conjuntos Quarteto em Cy

e MPB-4. Participação de Bebeto Castilho.(baixo, flauta e

percussão), Mário Negrão (bateria, flauta e percussão),
Eneas (bateria) e Luiz Cláudio (violão, viola e guitarra).
Direção e roteiro de Túlio Feliciano. Direção musical de

Luiz Cláudio Ramos. Teatra Caries Gomes, Pça. Tiraden-

tes (222-75B1). De 4a. a dom, às 21h30m. Ingressos: 4a. e

5a„ a Cr$ 60,00, 6a. e dom., a Cr$ 100,00 e Cr$ 60,00,

estudantes, sáb., a Cr$ 100,00. Ingressos à venda no lo-

cal e na Livraria Muro, Rua Vise. de Pirajá, 82, subsolo.

Se forem adquiridos com uma semana de antecedência,

terão desconto da 10%.

TRANSVERSAL DO TEMPO - Show da cantora Elis Re-

gma acompanhada de César Camargo Marlano (teclados),

Natam Marques (guitarra, vocal e viola), Crispin dei Cistia

(guitarra a teclados), Dudu Pontes (bateria e percussão),
Cizão Machado (baixo e vocal). Roteiro e direção de

Maurício Tapajós e Aldir Blanc. Teatro Ginástico, Av. Gra-

ça Aranha, 187 (221-44B4). De 3a. a dom., às 21h. In-

gressoi a Cr$ 100,00 e Cr$ 50,00, estudantes. Até domin-

go.

O HUMOR DE SÉRGIO RABELLO - Show do humorista)

com direção de Paulo José. Teatro Senac, Rua Pompeü

Loureiro, 45 (256-2756). De 4a. a 6a., às 21hl5m, sáb., às

20h e 22h, dom., às 20h30m. Ingressos de 4a. a 6a., e

dom., a Cr$ 80,00 e Cr$ 50,00, estudantes, sáb., a Cr$

100,00 e Cr$ 60,00, estudantes.

DANÇA
BALE DA SIBÉRIA — Espetáculo de dança folclórica com

o conjunto soviético integrado por 64 bailarinos a 26

músicos de orquestra típica. Direção e coreografia de Ml-

khail Godenko. Programa: Minha Sibéria, Kuderushki, Dan-

ça Lirica Siberiana, Dança Atual do Povo Nenetzs, Às Mar-

gens do Rio lenisei, Renda Junto ao Poço, Aos Sons do

Acordeão, Makhánhka Siberiana, Ao Longo da Piterskaya,

Juntos Palas Estepes, Um Par Amoroso, Passeio Pelos Urais,

Kalinlca, Quadrilha com Modinhas, Ronda Junto ao Lago

e Alegres Diversões da Sibéria. Maracanãsinho. De 3a.

a sáb., às 20h45m, dom., às lOh e lóh. Ingressos a

Cr$ 50,00 (arquibancada), Cr$ 80,00 (cadeira de pista),
Cr$ 120,00 (cadeira de palco e cadeira especial) e CrS

350,00 (camarote com quatro lugares). À venda no local,

no Teatro João Caetano, nas lojas Samaritanas de Nite-

rói e na Guanatur (R. Dias da Rocha, 16).

celli, Maria Gislene, Aline Molinari, Paulo Marcos. Teatro
Experimental Cacilda Becker, Rua do Catete, 338 . . .
(265-9933). De 3a. a dom., às 21 h. Ingressos a Cr$ 40,00 e
Cr$ 20,00, estudantes. Um circo mambembe ensaia um
espetáculo sobre Delmiro Gouveia, pioneiro da indus-
trialização do Nordeste.
O SOL FERIU A TERRA E A CHAGA SE ALASTROU. Tex-
to de Vital Santos, Dir. de Luís Mendonça. Com Nádia
Carvalho, Isa Fernandes, Luís Mendonça, Eugênio San-
tos, Marco Miranda, José Rocha e outros. Teatro do Sesc
d« Tijuca, Rua Barão de Mesquita, 539 (258-8142). De 4a.
a dom., às 21h, sáb., às 20h e 22h. Ingressos de. 4a. a
6«. e dom., Cr$ 60,00, CrS 40,00, estudantes e Cr$ 15,00,
sócios do Sesc. Sáb., preço único, Cr$ 60,00. Uma visão
fantástico-mágica da realidade crua dos retirantes nor-
destinos.

FUENTEOVEJUNA - Comédia lírica de Lope de Vega.
Dir. de Eric Nielsen. Mús. de William Senna. Com Alice
Reis, Arnaldo Marques, Axel Ripoll, Márcio Augusto, Ota-
cílio Coutinho, Orlando Macedo, Roberto Martins, Maria
de lurdes Rabetti a William Sena. Teatro Gláucio Gill,
Praça Card. Arcoverde (237-7003). De 4a. a óa., às 21 h
15m, sáb., às 20h e 22h, dom., às 18h e 21h. Ingressos de
4a. a 6a. e dom., a Cr$ 30,00, sáb., a CrS 50,00 e Cr$
30,00, estudantes.

A HISTORIA E' UMA HISTÓRIA - Texto de_ Millor FeT-
nandes. Dir. de Jô Soares. Com Antônio Fagundes, Sandra
Bréa e Olney Cazarré. Teatro Vannucci, Rua Marquês de
São Vicente, 52, Shopping Center da Gávea. De 3a. a
6a., às 21h30m, sáb., às 20h30m e 22h30m, dom., às
18h e 21h30m. Ingressos de 3a. a 5a. e dom., a Cr$
100,00 e Cr$ 60,00, estudantes, 6». • sáb., a CrS 100,00.

Um passeio irreverente por várias etapas da História Uni-
versai.

SE MINHA EMPREGADA FALASSE... Comédia de Mauro Ra-
si. Dir. de Nelson Xavier. Com Thaís Portinho e Sônia
Cláudia. Sala Corpo/Som do Musau de Arte Moderna, Av.
Beira-Mar, s/n? (231-1871). De 4a. a sáb., às 21hl5m,
dom., às 18h30m e 21hl5m. Ingressos a CrS 50,00, Cr$
30,00, estudantes, e Cr$ 20,00, empregadas domésticas.
Através do estudo do relacionamento patroa-empregada é
realçado o clima de isolamento e desespero que domina
a sociedade urbana de hoje.
*... — Texto de Millor Fernandes. Direção de Paulo José.
Com Fernanda Montenegro, Fernando Torres, Neila Tavares,
Míriam Pérsia e Nilson Conde. Teatro Maison da Franca,
Av. Antônio Carlos, 58 (252-345Ó). De 4a. a 6a., às 21 h,
sáb., às 20h e 22h30m, dom., às 18h e 21h. Ingressos de
4a. a 6a. e dom., a Cr$ 100,00 e Cr$ 50,00, estudantes,
sáb., a Cr$ 100,00. Problemas de casamento, relaciona-
mento sexual e maternidade na visão de diferentes gera-
çoes.
SODOMA E GOMORRA - O ÚLTIMO A SAIR APAGA A
LUZ — Comédia de João Bethencourt. Dir. do autor. Com

Milton Moraes, Jorge Dória, Sueli Franco, André Villon, íris
Bruzzi e Adalberto Nunes. Teatro Mesbla, Rua do Passeio,
45/46 (242-3880). De 3a. a 6a., e dom., às 21hl5m, sáb.,
às 20h e 22h45m, vesp. 5a., às 17h e dom., às 18h. In-
gressos de 3a. a 5a. e dom., a CrS 80,00 e CrS 50,00,
estudantes, 6a., a Cr$ 100,00 e Cr$ 60,00, estudantes, sáb.,
a Cr$ 100,00 e vesp. de 5a., a Cr$ 50,00 Nas duas cida-
des bíblicas os inocentes pagam pelas culpas dos outros
enquanto estes gozam os privilégios do Poder. Até do*
mingo.

DIVÓRCIO, CUPIM DA SOCIEDADE — Comédia de «Aax

Nunes e Hilton Marques. Direção de Gracindo Júnior. Com

Ary Leite, Beatriz Lira, Jorge Botelho, Maria Cristina Nu-

nes, Lupe Gigliotti, Germano Filho, Martim Francisco a

Norma Dumar. Teatro Serrador, Rua Senador Dantas, 13.

De 3a. a 6a., e dom., às 21 h, sáb., às 20h e 22h30m

(232-8531). Vesp. dom., às 18h. Ingressos, 3a., a Cr$ 40,00

e CrS 25,00, estudantes, 4a., 5a. e dom., a CrS 80,00 e

CrS 50,00, estudantes, 6a. e sáb., a CrS 80,00. Intransi-

gente pai de família não aceita o divórcio da filha, que

para convencê-lo a mudar da idéia arma um piano com
o apoio da mie.

CAMAS REDONDAS, CASAIS QUADRADOS - Comédia de
Roy Cooney e John Chappman. Dir. de José Renato. Com
Dirce Migliaccio, Gina Teixeira, Vanda lacerda, Felipe Ca-
rone, Lúcio Mauro, lone Catrambi, Anilza Leoni, Fernando
José e Carlos Leite. Teatro da Praia, Rua Francisco Sá, 88

(267-7749 e 287-7794). De 3a. a 6a., às 21hl5m, sáb. às
20h e 22h30m., dom., às 18h e 21hl5m. Ingressos, 3a. a
Cr$ 40,00 e CrS 25,00, estudantes, 4a., 5a. e dom., a
Cr$ 80,00 e Cr$ 50,00, 6a. e sáb., a Cr$ 100,00. Comédia
de equívocos reunindo vários casais que procuram vencer
inúmeros obstáculos para consumar seus projetos de adul-
tério.

ONDE' VOCê ENFIOU ESSA SOMBRINHA, MEU AMOR?
Pevísta musical baseada em Rua do Lixo, 24, de Vital San-
íos. Adaptação do Grupo G-3. Dir. de Marcos Borges. Mús.
de Espírito Santo e Jorge Custódio. Com Cristina Maria,
Dolores Bravo, Euler Luz, Iara Reis e outros. Teatro da CEU,
Av. Rui Barbosa, 762. De 5a. a dom., às 21 h. Família de
retirantes exposta às pressões corruptoras da cidade gran-

de. Até domingo.

•>»¦
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CANAL 2

OS FILMES
DE HOJE

Na programação de hoje, Agonia
e Êxtase não tem concorrentes. Em-
bora por vezes arrastado, o filme tem
como destaques a reprodução em es-
túdio dos afrescos áa capela Sistina
e o desempenho de Rex Harrison, no
papel do Papa autoritário que quer
impor sua vontade a Michelangelo. A
excelente Anne Baxter torna assisti-
vel um farwest musical, O que Pode
um Beijo, e Bing Crosby passeia a sua
nonchalance habitual por Dizem que
E' Amor, ambientado numa univer-
sidade.

a» ^*MHy_y^LaaaWi^B Laaaaaa^^iZWJaa^LaaaCT^LalCTBBI

¦£'• _T<1»l)*%|____r: -aaaaaal ___________j___S__| saaMe- '^•»* ^Piaaa^iauJIÍ ^Pí^

K« *_i_5^^________£^":! Sj^t^^^m 'W_i____j

Heston (Michelangelo) e Harrison (Papa
Júlio II) em Agonia e Êxtase (23h05m, canal 2)

DIZEM QUE Ê AMOR
TV Globo - 14h

(High Time) — Produção norta-americana d» 1960 dirigida

por Blake Edwards. Elencos Bing Crosby, Nicole AAauray,

Fabian, Tuesday Weld, Richard Beymer, Patrick Adiartt •
Yvonne Craig. Colorida.

Industrial viúvo • pai d» doit filhos, Crosby dacida

superar uma valha frustacão • se inscreve numa lacul-

dado para faxer o curso superior. Sue presente, no en-

tanto, cause mal-estar entro o corpo docente, o, ale se

transforma em escândalo quando passe a namorar a pro-
fosso» do Literatura Francesa (Mauray).

O QUE PODE UM BEIJO
TV Guanabara — 14h

£
(A Tleket to Tomahawk) — Produção norte-americana do
1950 dirigida por Richard Sale. Elenco: Dan Dailey, Anne
Baxter, Rory Calhoon, W''ler Brerman, Chalés Kemper,
Jack Elam e Marilyn Momóe. Colorido.

Atiradora exímia, Baxter adere 1 campanha pele con-

cessio de ume linha de diligências ata a cidadã do To-
mahawlc o, com sua decisão, force e ajudá-la o músico
ambulante (Dailey) que e eme. Far-weste musical. Atentem

para Marilyn Monroo numa poqpene ponta em inicio do
carreira.

GLÓRIA E DERROTA
TV Guanabara — 20h45m

(Brian's Song) — Produção norte-americana de 1971 di-
rígida por Buzz Kulik. Elencoi James Caan, Shelley Fabares,
Jack Warden a Billy Dee Williams. Colorido.
- Jogador do futebol emoricano (Caen) lute para ta dee-

tecer no tima a fai. grande amiiade com um colega negro

(Dee Williams), mee morre querido sua carreira está na
auge. Historio verídica baseada na vida de Brien Piccolo.
No cinema chamou-se Amigos Até o Fim. Inédito na TV.

ÁGUIAS EM ALERTA
TV Studios - 21 h

(A Gathering of Eagle) — Produção norte-americana de
1963 dirigida por Delbert Mann. Elenco: Rock Hudson, Rod
Taylor, Mary Peach o Barry Sullivan. Colorido.

Coronel de Forje Aéree norte-americana (Hudson) tor-
na-so impopular ao procurar melhorar a eficiência da base
do Comando Aéreo Estratégico a, ao mesmo tempo, en-.
frente crise conjugai, porque sue mulher (Peech) emeaja
abandoná-lo. Afinal, retém e estime de seus comendedos
e o amor dale.

AGONIA E
TV Educativa

ÊXTASE
- 23h05m

lSh -

15h30m -
16h
16hl5m •

16h30m
16h45m -

17h
17hl5m -

17h45m
18h

18h30m -

19h30m -
19h«m -
21h -

22h30m -
23h -

23h05m -

(The Ageny and lhe Ecstesy) — Produção norte-ameri-
cana de 1965, dirigida por Carol Reed. Elenco: Rex Harri-

son, Charlton Heston, Diane Cilento, Harry Andrews, Alberto
Lupo o Adolfo Celi. Colorido.

O Papa Júlio II (Harrison) convence Michelangelo (Hes-
ton) a abandonar suas esculturas para pintar o teto da Ca-

pele Sistina, no Vaticano. O filme relata o choqua da dois
temperementos fortes o os esforços do pintor pare evitar a
interferência do Papa na execução da obre. Destaque para
a cenografia.

GERAÇÃO EM CONFLITO
TV Tupi - 23h05m

(Explosiva Generetion) — Produção norte-americana da
1961 dirigida por Pierre Rouve. Elenco: James Mason, Ge-
raldine Chaplin, Bob Darin, William Shatner e Patti McCor-
mack. Colorido.

Advogado desiludido com a profissão (Mason) vê-se
impelido pelas circunstancias a defender o namorado (Da-
ri) da sua filha (Chaplin), acusado de assassinato, o redes-
cobre assim novo praxer em advogar.

A PATRULHA DA ESPERANÇA
TV Glòmo - 24h

(Loa Command) — Produção, norte-americana de 1966 di ri-

gide por Mark Robson. Elenco: Anthony Quinn, Alaln De-
lon, George Segai, Michàle Morgan, Maurice Ronet, Ciau-
dia Cardinale a Gregoire Aslan. Colorido.

- Decretado o armistício' entre França a Indochina em
1954, um coronel do corpo de péra-quedistas (Quinn) e os
sobreviventes de seu regimento são repatriados. O mili-
tar volta a Paris, «ride reencontre a mulher (Morgen), mas

pouco depois irrompa um conflito na Argélia a ala é nova-
mente convocado. Reunindo seus melhores homens (Delon,
Ronet, Segai), inicia uma nova luta.

João da Silva — Novela didática com o cur-
rículo das quatro séries do l.° grau. Direção
de Jacy Campos. Roteiro de Lourival Marques.
Com Suely Franco, Nelson Xavier, Lourdea
Mayer, Vera Regina.
Era uma vez — Histórias para cegos e crianças.
Aula de loga.
Aula de Francês.
Telecurso 2.° Grau — Aula.

Os Grandes Mestras da Pintura — Série apre-
sentando os grandes nomes da pintura." Colo-
rtdo.
Imagens — Programa educativo.
Aula de Ginástica.
Stadium — Programa da esporte amador.
Sitio do Pica-Pau-Amarelo — Novela intanto-

juvenil baseada na obra de Monteiro Lobato.
Com Zilka Salaberry, Reny de Oliveira, Alexan-
dre Marques, Jacira Sampaio e outros. Colo-
rido.
Arco-íris — Programa infanto-juvenil apresen-
tado por Vera Regina, com filmes a desenhos
animados: Betty Boop, Rei Leonardo, Dr Doe-
litle, O Gordo a a Magra, Os Batutinhas, Plim
Plim, o Mágica de Papel. Colorido.
Telecurso 29 Grau (Reprise).
Arco-íris (continuação).
BBC — Série da filmes da BBC sobra os ant-
mais a civilização.
197B — Entrevistas e noticiário.
Lições da Vida — Programa com Gilson Amado.
Colorido.
Cadernos da Cinema — Comentários a debates
sobre filmes. Hoje: Agonia a Êxtase. Colori-
do. •*•

CANAL 4

18h05m -

18h45m
19h

19h45m -

20h05m -

20hS5m -

t ¦

21h55m •

22h

22h35m

22h50m

23h50m
24h

7hl5m — Abertura — Padrão a Coras.
7h30m — Telecurso 29 Grau — Aulas.
7h45m - TVE.
8h15m — Telecurso 2.° Grau — Reprise.
8h30m — Sitio da Pica-Pau-Amarelo - A Raiz Milagrosa

(Reprise).
9h05m — Daniel Boono — Filma. ¦,

TOhOSm — Viagem ao Fundo do Mar — Filma. .
IlhOSm — O Mundo Animal — Filme. Colorido.
IlhSSm — Globinho — Noticiário infantil com Paula Sal-

danha. Colorido.
Hh50m — Globo Cor Espacial — Desenhos: Bionicãe e

Corrida Maluca.
12h50m — Copa Brasil —Noticiário esportivo com Léo

Batista. Colorido.
13h — Hojo — Noticiário apresentado por Sônia Ma-

ria, LIgia Maria, Marcos Hummal o Nelson
Motta. Colorido.

13h30m — loco Motivas — Reprise da novela de Cássia-
no Gabus Mendes. Dir. Régls Cardoso. Com
Eve Tudor, Valmor Chagas, Aracy Balabanlan,
Lucélia Santos, Denis Carvalho. Ilka Soares.
Colorido.

14h — Sessão da Tardo — Filme: Dizem Qua I' Amor.
Colorido, **

Hh — Zás-Trás — Desenhos: Tom a Jarry. Colorido.
16h45m — Faixe Nobro — Filme: Aventuras no Havai. Co-

lorido. .
17hl5m — Globinho — Noticiário Infantil com Paula Sal-

danha. Colorido.
17h30m — Sitie do Pica-Pau-Amarelo — Novela Infante»

luvenil baseada na obra da Monteiro Lobato.
Com Zilka Salaberry, Jacira Sampaio, Reny de

Oliveira, André Valli e outros. Colorido.
Maria Maria — Novela de Manoel Carlos, ba-
leada em obra de Lindolfo Rocha. Direção de
Herval Rossô.io. Com Nívea Maria, Cláudio Ca-
valcanti, Roberto Pirilo, Roberto Bonfim. Ha-
roldo de Oliveira, Ana Ariel, Emiliano Queiroz,
Carlos Duval. Colorido.
HB 78 — Desenhos: Elefantástico. Colorido.
Te Contei? — Novela de Cassiano Gabus Merv
des. Direção de Régis Cardoso. Com Eva Tudor,
Wanda Stefania, Ilka Soares, Maria Cláudia,
Suzana Vieira, Denis Carvalho, Brandão Filho,
Luiz Gustavo, Osmar Prado, Célia Biar, Eli-
sengela," Ester Góes, Rosita Tomás Lopes. Co-
lorido.
Jornal Nacional — Noticiário apresentado por
Cid Moreira e Carlos Campbell. Colorido.
O Astre — Novela de Janete Clair. Direção da

Daniel Filho e Gonzaga Blota. Com Francisco
Cuoco, Dina Sfat, Teresa Rachel, Tony Ramos,
Ida Gomes, Flávio Migliaccio e Carlos Eduardo
Dolabela. Colorido.
Quarta Nobre — Hoje: Ciranda, Cirandinha,
com o Momento da Decisão, de Antônio Car-
los Fontoura e Euclydes Marinho. Com Lucélia
Santos, Denise Bandeira, Fábio Jr, Jorge Fer-
nando, Milton Moraes e outros. Colorido.

' Jornalismo Eletrônico — Noticiário apresentado

por Berto Filho. Colorido.
O Pule do Gato — Novela de Bréulio Pedroso
Dir. de Walter Avancini e Jardel Mello. Com
Jorge Dória, Mário Gomes, Sandra Bréa, ítala
Nandl, Milton Gonçalves, Felipe Carone. Colo-
rido.
Amanhã — Noticiário apresentado por Sérgio
Chapelin. Colorido.
Isto E' Hollywood — Documentário sobre os
seus melhores momentos.
Painel — Noticiário com Berto Filho. Colorido.
Coruja Colorida — Filme: A Patrulha da Espe-
rança. Colorido, -«V*

CANAL 6
•h -
9h45m -

lOh -
llh -
llh30m -

12h -

12h30m -
12h45m -

13h -

14h

I4hl5m -
14h30m -

15h30m -
léh

17h
18h05m -
18h25m -

I9h

20h -

20h40m — O Grande Jornal — Noticiário apresentado por
Ferreira Martins, .Cévio Cordeiro e Fausto R07
cha. Colorido. w

21 h — Concurso Miss Estado do Rio de Janeiro —

Transmissão direta do Hotel Nacional. ~
23h — Informe' Financeiro — Apres'. de Nelson Priorl.

Colorido.
23h05m — Cinedrama — Filme: Geração em Conflito. Co-

lorido. *

TVE.
Inglês com Fisk — Colorido.
Clube dos 700 — Variedades. Colorido.
Ben, e Urso Amigo — Filme. Colorido.
Pontos-do-Vista — Apres. de Gilberto e Vanl-
nha. Colorido.
Operação Esporte — Apresentação de Carlos
Lima e Ricardo Mazella. Colorido.
Tempo, de Beleza — Variedades.
Rada Fluminense da Noticias — Apres. de José
Saleme. Colorido.
Coisas da Vida — Programa religioso.
Panorama Pep — Apresentação de M. Lima.
Colorido.

Muito Prazer, Doutor — Estética. Colorido.
Edna Savaget a Robert Milost — Noticiário de
variedades. Colorido.
Anjos do Espaço — Filme. Colorido.

' Capitão Aza — Programa infanto-juvenil apre-
sentado por Wilson Vianna. Colorido.
Thundorbirds — Seriado. Colorido.
Píniquio — Seriado.
Aventuras de Zorro — Seriado. Colorido,
João Brasileiro, e Bom Baiano — Novela de
Geraldo Vietti. Com Jonas Melo, Nair Belo,
Eunice Mendes, Laura Cardoso. Colorido.
Roda da Foge — Novela de Sérgio Jackman.
Com Eva Wilma, Cláudio Marzo, Oswaldo Lou-

reiro, Maria Esteia, Francisco Milani,.Geraldo Del
Rey. Colorido.

CANAL 7
llh — Padrão. '••"
Uh30m — Curso de Madureza.
12h — Desenhos — Colorido.
13h — Primeira Hora — Noticiário com Maria D'Aiuda

e Galvão Bueno.
13h30m — Falou o Disse — Programe de variedades apre-

sentado por Xênia Bier. Colorido.
14h — Com Açúcar a com Afeto — Filme: O Que Po»

de um Beijo. Colorido. -fc*

Nos intervalos, horóscopo com Llta Romanl. '

léh — Desenhos — Colorido.
17h — Família Dó-Ré-Mi - Seriado. Colorido.
18h — Meu Pai, Mau Heréi — Seriado. Colorido.
19h — Popeya — Desenho. N

I9hl5m — Jornal de Bandeirantes — Noticiário com José
Paulo de Andrade, Branca Ribeiro, Joelmir Bet-
ting, Ronaldo Rosas e Elizabelh Camarão. Colo-
rido.

19h45m — Missão Heréica - Filme: O Vala dos Canhões.
Colorido.

20h45m — Cinevisáo — Filme: Glória a Derrota. Colori-
do. **

22h45m — Jornal da Copa — Apresentação de Paulo
Stein. Colorido.

23h — Havaí 5-0 - Filme: Heads, Você Está Morto.
Colorido.

24h — Futebol — VT do jogo Flamengo x Coríntians.
Colorido.

CANAL 11
12h — Jornal da Tarda — Noticiário apresentado por

Jacyra Lucas, Zora Yonara, Norma Ajara. Colo-
rido.

12hl5m — Os Três Patetas — Filme. Preto e Branco.
12h30m — Solar Paraíso, de Roberto Monteiro. Dir. da

David Grimberg. Com Maria Aparecida, Rui Leal,
Felipe levy, João Luiz e outros. Colorido.

13h — Batman — Filme. Colorido.
13h30m — A Turma do Zé Colméia — Desenho. Colorido.
14h — Os Brasinhas do Espaço — Desenho. Colorido.
14fi30m — Frankenstein Jr. — Desenho. Colorido.
15h30m — Taro Kid — Desenhos. Colorido.
15h — lassia — Desenho. Colorido.
léh — A Turma do Pica-Pau — Desenho. Colorido.
16h30m — Desenhos — Colorido.
17h — As Aventuras de Gulliver — Desenho.
17h30m — Mr Magoo — Desenho. Colorido.
18h — Tarzã — Filme. Colorido.
19h — Os Monroes — Filme. Colorido.
20h — Sessie Bangua-Bangua — Filme: O Cantor Ro-

pudiado. Colorido.
20h55m — Horóscopo. Com Zora Yonara. Colorido.

21 h — Sessão das Nova — Filme: Águias em Alerta.
Colorido. -Jeit

23h — Sessão Policial — Filme: O Último Contrato.
Colorido.

24h — Jornal da' Noita — Noticiário com Raul Duarte,
Marilu Travesso, Silvio Luiz, Hamilton Bastos
a Nelson Rubens. Colorido.

Artes Plásticas
DAKIR PARREIRAS — Primeira exposição póstuma de pin-
turas do artista. Galaria Irlandini, Rua Teixeira
de Melo, 31. De 2a. a 6a., das 14h és 23h, sáb., das 14h
às 19h. Até dia 17 de junho. Inauguração hoje, és 21h.

THAIS A. — Pinturas inspiradas na arte doi fndios carajás.
Galeria Sérgio Milliet da Funarte, Rua Araúio Porto Alegre,
80. De 2a. a 6a., daa lOh és 18h. Até dia 14 de junho.

KAIUCA — Pinturas. Galeria Eucatexpo, Av. Princesa Isa-
bel, 350. Da 2a. a 6a., das 14h és 22h. Até dia 5 de
junho. ,
OS BICHOS DE MAX NAUENBERG - Mostra dá fotogra-
fias. Feyer da Sala Cecília Meireles, Lgo. da Lapa, 47. Dia-
riamente, das lOh és 20h.

ACERVO — Obras de Scliar, Carlos Bracher, Rapbprt, Mar-
tinho de Haro, Fernese e Mario Polo. Galeria Trave, Rua
Marquês de São Vicente, 52, loja 260. De 2a. a sáb., das
9h ès 22h. Na Trevo II, loja 166, mostra .prévia do pintor
Rubem Ismaioto.

XINGU — Exposição de 20 pranchas em effset reprodu-
zindo as fotos coloridas do álbum realizado pela foto-

grafa Maureen Bisiliat, com texto dos irmãos Cláudio e
Orlando Villas-Boas. Museu da Imagem a do Som, Pça.
Rui Barbosa, 1. De 2a. a 6a., das 13h ás 18h. Até dia 30.

ABELARDO ZALUAR — Pinturas. Galaria Ipanema, Rua Ant-
bal de Mendonça, 27. 2a. das 14h és 22h, de 3a. a 6a.,

.das lOh és 22h, sáb. e dom., das 16h és 21 h. Até dia 4
de junho.
MARfllA PAIVA — Pinturas. Galeria Signo, Rua Visconde
de Pirajá, 580, s/ 114. De 2a. a sáb., das 14h és 22h. Até
dia 30.

MARQUES DE PAIVA - Pinturas. Oficina D'Arte, Rua Jar-
dim Botânico, 130 — casa 2. Diariamente, das 14h às 22h.
Até dia 30.

ILEANA HOCHMANN - Colagens. Aliança Francesa do
Méier, Rua Jacinto, 7. De 2a. a 6a., das 9h às 20h. Até
dia. 31.
ACERVO — Obras de Romanelli, Lazzarini, Abelardo Za-
luar, Pietrina Checcaci, Heitor dos Prazeres e outros. Ta-
bique da Arte, Rua Garcia D'Avila, 173, loja H. De 2a. a
sáb., das 14h às 22h.

COLETIVA — Mostra das pintoras A. Colonesi e Dilka Tho-
ni. Galeria da Secretaria Municipal de Turismo, Rua São
José, 90 — 109 andar. De 2a. a 6a., das llh às 17h.

A VISÃO DE NAVARRO DA COSTA - Mostra de 30 telas

do pintor impressionista e dois retratos seus, pintados por
José Malhoa e Carlos Reis. Museu Nacional de Balas-Artas,

Av. Rio Branco, 199. De 3a. a 6a., das 12h30m és 18h30m,

sáb. e dom., das 15h às 18h. Até dia 2 de junho.

MARIA IUIZA — Pinturas. Galeria Casablanca, Rua Marquês

de São Vicente, 52, loja 368. De 2a. a 6a., das 15h és

22h, sáb., das 17h às 21 h. Até sábado.

GIDA AZEVEDO — Tapeçarias. Galeria Bonino, Rua Ba-

rata Ribeiro, 578. De 2a. a sáb., das lOh és 12h e das 16h
às 22h. Até dia 3 de junho.

SÔNIA RANGEI — Pinturas, desenhos e gravuras. Galeria
Macunaima, da Funarte, Rua Araújo Porto Alegre, 80.
Do 2a. a 6a„ das lOh às 18h. Até dia 30.

ESSILA BURELLO PARAÍSO — Mostra sobre o processo fo-

tográfico, incluindo uma série de fotos veladas, jornais, li-

vros, objetos de arte álbum de fotografias e um pôster.
Museu de Arte Moderna, Av. Beira-Mar. De 3a. a sáh.,

das 12h às 22h, dom., das 14h és 22h.

MADELEINE DEVES SENGHOR — Painéis executados ae-

gundo a técnica senegalesa do Dabadakhé, que utiliza
retalhos de tecidos. Galeria do IBEU, Av. Copacabana, 690
— 2.° andar. De 2a. a 6a„ das 16h às 22h.

MESTRE MORA — Esculturas cm madeira do artista popu-
-tar amazonense. Associação Educacional Plínio leite, Rua

Visconde de Rio Branco, 123, Niterói. Sem indicação de
horário.

COLETIVA — Tapeçarias e esculturas de Aida Soria Bas-
tos, Antonia Menezes Vinhaes e Marcello Silveira de
Campos. Cantinho da Arta do Hotel Everest, Rua Pru-
dente de Morais, 1 117. Diariamente, das lOh às 22h. Úl-
timo dia.

COLETIVA — Pinturas, gravuras, tapeçarias e desenhos de
Augusto Rodrigues, Milton Dacosta, Roberto Delamônica,
Rachel Strosberg e outros. Hotel Arpoador Inn, Rua Fran-
.cisco Otaviano, 117. Diariamente, das lOh às 24h. Até dia
5 de junho.

BRINCAS COMEU BRINCO? — Pinturas, desenhos, cola-

gens, fotos, esculturas, happening (em forma de capoel-
ra) e performance do cartoonista e arquiteto Mollica. Mu-
seu de Arte Moderna, Av. Beira-Mar. De 3a. a sáb., das

12h às 22h, dom., das 14h às 22h. Apresentação de ca-

poeira, 5a., sáb. e dom., a partir das 17h. Até dia 31.

TERESA COELHO CÉSAR — Pinturas sobre o tema Mater-
niriade. Centre da Pesquisa de Arte,, Rua Paul Redfern, 48,
Ipanema. De 2a. a sáb., das llh às 22h.

ALBERTO HARRIGAN — Desenhos. Salie da Fundação Casa
do Estudante do Brasil, Pça. Ana Amélia, 9-8.° andar.
De 2a. a sáb., das lOh és 20h. Até dia 31.

COLETIVA — Obras de Wanda Pimentel, Augusto Rodri-

gues, Rubem Gerschman, Antônio Dias, Joaquim Tenreiro,
entre outros. Galeria Saramanha. Rua Marquês de São Vi-

cente, 52. De 2a. a 6a., das 14h às 21h, sáb., das lOh
às 12h e das 16h às 21 h. Até dia 30.

GRAVURA CONTEMPORÂNEA IUGOSLAVA - Mostra reu-
nlndo 96 obras de 32 artistas iugoslavos, entre os quais
Gorazd Sefran e Vjenceslav Rlchter, organizada pela Ga- •

leria Moderna de Ljubijana. Museu Nacional de Belas-Arte»,
Av. Rio Branco, 199. De 3a. a 6a., das 12h30m às 18h30m,
sáb. e dom., das 15h às 18h. Até dia 30.

ACERVO — Obras de Sigaud Georgina de Albuquerque,
Sami Mattar, Lazzarini, Quaglia, Romanelli e outros. Galeria
Lebreton, Rua Visconde de Pirajá, 550. De 2a. a 6a. das lOh

às 22h, sáb., das lOh às 18h.

BENEVENTO - Pinturas. Museu de Arta Moderna, Av. Bei-
ra-Mar. De 3a. a sáb., das 12h às 22h, dom., das 14h
às 22h. Até sexta-feira.

SALDANHA — Pinturas. Galeria B-73, Rua Prudente de
Morais, 129. Diariamente, das 16h és 24h. Até dia 30.

JOSÉ LIMA — Gravuras sobre o tema futebol. Gravura
Brasileira, Rua Belfort Roxo, 161. De 2a. a 6a., das 14h

às 22h. Último dia.

MÁRCIA ROTHSTEIN - Pinturas a desenhos. Escola da

Artes Visuais, Rua Jardim Botânico, 414, Parque laje. De

2a. a 6a., das 8h às 22h, sáb. e dom., das 16h às 22h.

TAPEÇARIA E FORMAS TECIDAS - Trabalhos de Arlinda

Volpato (SC), Eva Soban (SP), Maria Helena Graça Aranha

(RJ), Joana de Azevedo Moura (RS), Michel e Xtiano (PE)

e Sônia Moeller (RS). Caderneta de Poupençe Morada, Rua

Visconde de Pirajá, 234. 2a., 4a. e 6a., das lOh ès 17h,

3a. e 5a., das lOh às 22h. Até sexta-feira.

COLETIVA — Aquarelas, caricaturas, desenhos, litografias,

xilogravuras, serigrafias e gravuras de artistas brasileiros

e estrangeiros e gravuras • estampas antigas. Estampa,

Rua Vise. de Pirajá, 82, loja 105. De 2a. a 6a., das lOh

às 18h.

EXPOSIÇÕES

Musica
RUGGIERO RICCI — Recital do violinista italiano interpre-
tando Partita em Mi Maior, de Bach, Sonata am Sol Me-
nor, de Bartok, e Capriches 13 a 24, de Paganini. Sala
Cecília Meireles, Lgo. da Lapa, 47. Hoje, às 21 h. In-
gressos a Cr$ 90,00, Cr$ 70,00 e Cr$ 50,00.
CONCERTO COM AS ESTRELAS - Recital do pianista Hei-
tor Alimonda interpretando Sonata em Mi Bemol Maior,
de Haydn, Sonata em Si Bemol Menor (Marcha Fúnebre),
de Chopin, Sonata n.° 3, de Cláudio Santoro, e D'Aprés
Une Lecture de Dante, de Liszt. Planetário da Gávea, Rua
Padre Leonel Franca, 240. Hoie, às 21 h. Ingressos a
Cr$ 50,00 e Cr$ 30,00, estudantes.

BALE ANNE FRANK & OUTRAS OBRAS - Espetáculo de

dança e pantomima com a participação de Adam Darius

(coreógrafo, dançarino e mímico) e do Bale do Rio de Ja-
neiro. Programa: 10 números de pantomima e bales A
Rede, com música de Sibelius, leques, com melodias tradi-
cionais chinesas, e Anne Frank, com melodias tradicionais

judaicas. Sala Cecília Meireles, lgo. da lapa, 47. Sexta-feira

e sábado, às 21 h. Ingressos a Cr$ 100,00, Cr$ 80,00, pia-
teia, superior, e Cr$ 40,00, estudantes.

MADRIGAL DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE

JANEIRO — Concerto do madrigal de 25 vozes, sob a re-

AZULEJOS E GRAVURAS PORTUGUESAS - Mostra de azu-
lejos do século XV ao século XX e de 90 gravuras de
artistas portugueses contemporâneos. Musau de Arta Mo-
darna, Av. Beira-Mar. De 3a. a sáb., das 12h ès 22h, dom.,
das 14h ès 22h. Até dia 30. Sexta-feira, ès 17h, palestra
do professor Rafael Callado sobra Azulejos, com entrada
franca.

ALEIJADINHO — Mostra de '50 
peças entre imagens, do-

cumentos históricos e mobiliário, pertencentes a coleções
oficiais e particulares. Musau da Arta Moderna, Av. Beira-
Mar. De 3a. a sáb., das 12 às 22h, dom., das 14h às 22h.
Até domingo.  

CONTRIBUIÇÃO DO NEGRO AO FOLCLORE BRASILEIRO -

Mostra .repnindo 17.orixás de terreiros|(manequins em te-
ma nho natural vestidos com as roupas específicas a com
as ferramentas de culto executadas em' artesanato de me-
tal, palhas da costa e búzios), objetos de cerâmica, fios,

guias, contas, oferendas e adereços de terreiros de vários
Estados brasileiros, panos-da-cosra africanos e baianos, es-
culturas e máscaras da África Ocidental e, de Recife, a

coleção de peças que compõem o AAaracatu de dona Santa.
Galaria Rodrigo Mele Franco, da Funarte, Rua Araújo For-
to Alegre, 80. De 2a. a 6a., das lOh às 18h. Até dia .2
de junho.
LIVROS DE ARTE — Mostra de exemplares dos países que
compõem a Comunidade Européia. Biblioteca Nacional, Av.

Rio Branco, 179/219. De 2a. a 6a., das 10h30m ès 18h30m,

sáb., das __ ès 18h.  '

ARTE POPULAR BRASILEIRA — Mostra de cerâmica, escul-
tura e cesteira indígena da Região Centro-Oeste. Galeria

Textura, Rua Vise. de Pirajá 580/102. Do 2a. a 6a., das

lOh às 18h. 

CARMEM MIRANDA - Mostra de objetos de uso pessoal
da artista e de audiovisual sobre sua carreira. Museu Car-

mem Miranda, Parque do Flamengo, em frente ao n.° 650

da Av. Rui Barbosa. De 3a. a dom., das llh ès 17h.

ATELIER ANTÔNIO PARREIRAS — Reconstituição do ateliat

do artista, com mostra de pinturas e objetos de uso pes-
soai. Museu Antônio Pereira, Rua Tiradentes, 47, Ingá,

Niterói. De 3a. a dom., das 13h às 17h.

O TEATRO NO RIO — Mostra histórica do teatro no Rio

de Janeiro do século XV, até o século XX. Musau dot
'Teatros, Rua S. João Batista, 103. De 3a. a dom., das 13h

às 17h.

gència do maestro Armando Prazeres. Programa: músicas
barrocas, do folclore brasileiro e populares. Musau Histórico
do Estado do Rio da Janeiro, Rua Presidente Pedreira, 78,
Ingá, Niterói. Sexta-feira, às 21 h. Museu Histérico da Cida-
de, Estrada Santa Marinha, Parque da Cidade. Domingo, as
1 lh. Entrada franca.

ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO MUNICIPAL - Con-

cerro sob a regência do maestro Henrique Jordá. Programa:

Sinfonia n.9 4 (Trágica), de Schubert, Concerto em Mi Be-

mol para Dois Pianos a Orquestra, de Mozart (solistas: Ar-

naldo Estrella e Luis Medalha), e Quadros da uma Exposição,

de Mussorgsky-Ravel. Teatro Municipal (263-1717). Sábado,

ès 21h.

DUO DAUELSBERG — Recital da série Pró-Música Silves-

tre com o duo formado pela pianista Miriam Dauelsberg

e o violoncelista Peter Dauelsberg. No programa, obras

de Vivaldi, W. de Fesch, G. B. San Martini, Marlos Nobre,

Villa-Lobos, Mendelssohn, Beethoven e Fescobaldi. Audi-

tório do Hospital Adventista Silvestre, ladeira dos Gua-

rarapes, 263. Domingo, às 16h30m. Ingressos a Cr$ 30,00

e Cr$ 20,00, estudantes. Transporte gratuito às 16hl5m

na Estação do Corcovado, Cosms Velho.

Regressando de uma excursão pelos Es-
tados Unidos, que começou em janeiro, pro-
longando-se até o inicio deste mês, o pianis-
ta Heitor Alimonda inicia sua temporada
brasileira hoje, como atração da série Con-
certo nas Estrelas, no Planetário. O autor de
O Estudo para Piano, obra em 10 volumes a
ser editada em Nova Iorque, no próximo ano,
já tem apresentações marcadas em outros
Estados e em vários paises da América Cen-
trai. Fundador do conjunto Ars Barroca e do
Sexteto do Rio, Heitor Alimonda é ainda ti-
tular da cadeira de piano da Escola de Mu-
sica da UFRJ.

LOUÇAS INGLESAS E RELÓGIOS ANTIGOS — Duas mostras

paralelas, a primeira apresentando cerca de 30 peças da

coleção de Clotilde de Carvalho Machado, entre sopeiras,

floreiras e peças de aparelhos «le chá e jantar, a a se-

gunda integrada por 21 peças do acervo do Museu, com-

plementada ,por um histórico dos primeiros relógios usados

pelo homem: quadrantes ou rslógios de sol, relógios de

fogo, ampulhetas e clepsidras. Museu Histórice do Estado

de Rio. Rua Presidente Pedreira, 78, Ingá. Niterói. De 3a.

a dom., das 13h às 17h. Até dia 30.

UNIVERSIDADE: UH LABORATÓRIO FOTOGRÁFICO -

Mostra de fotografias de M. A. Varajão e Roberto Pomar,

tendo como tema a comunidade universitária e seu coti-

diano. Museu Universitário Augusto Mota, Av. Paris, 60/

100, Bonsucesso. Da 2a. a oa., das 9h às 12h, sáb. das

9h às 12h. Até sábado.

PEÇAS ENCONTRADAS NAS ESCAVAÇÕES DO METRÔ -

Mostra de 30 peças, entre as quais uma vértebra de ba

leia, garrafas de porcelana, vidros de perfume, potes de

remédios e um peso de rede de pescar, encontradas nos

trechos localizados em frente à Central do Brasil e na Gló-

ria. Museu Histórico da Cidade, Estrada Santa Marinha,

s/n.°. Parque da Cidade, Gávea. De 3a. a 6a. das 13h

às 17h, sáb. e dom., das llh às 17.

ABOLIÇÃO DA ESCRAVATURA — Mostra comemorativa

reunindo documentos e gravuras de Debret e Rugendas

Arquivo Nacional, Pça. da República, 26. Da 2a. a 6a.,

das 9h às 16h30m.

PINTURA EM PORCELANA — Ia. Exposição internacional

de Pintores sobre Porcelana, com 612 expositores de todos

os Estados brasileiros, dos EUA a de países latino-ame-

ricanos. Centro de Convenções do Hotel Glória, Praia do

Russel. Diariamente, das lOh às 22h. Até sábado.

Rádio JORNAL
DO BRASIL

ZYJ-453

AAA-940 Hz - OT-4875 KHz
Diariamente das 6h às 2h30m

8h30m - HOJE NO JORNAL DO BRASIL. Apre-

sentação de Eliaklm Araújo.
8h35m — ROTEIRO - Produção a apresentação

da Ana Ma*ria Machado.
9h - INFORME ECONÔMICO — Produção da

Alcides Machado e apresentação de Eliakim Araúio.
15h - MÚSICA CONTEMPORÂNEA - Programai

Patti Smith, Frank Zappe, Orariam Parker and the

Rumours. Produção de Alberto Carlos da Carvalho e

apresentação de Orlando de Souza.
23h — NOTURNO — Lançamentos musicais,

destaques internacionais, entrevistaa. Produção e

apresentação de Luís Carlos Saroldi.
JORNAL DO BRASIL INFORMA' - 7h30m, 12h,

30m, 18h30m, 0h30m. Dom., 8h30m, 12h30m, 18h

30m, 0h30m. Apresentação de Eliakim Araújo, Jor-
' 
ge Nedehf e Orlando de Souza.

FM-ESTÊREO - 99.7 MHz
ZYD-460

nni DOIBYSYSTEM

Diariamente das 7h. * .1n

HOJE
20h — Phaéton, Op. 39, de Saim-Saens (Or-

questra de Paris e Dervaux - 9:58). 2a. Suíta Bra-

silaira (Ponteio, Moda a Cateratí), de lorenzo Fer-

nandez (Cristina Ortiz - 5:20). Concerto para Flau-

ta a Orquestra, de Khatchaturian (Rampal — 36:15).

Momentos Musicais, Op. 94, de Schubert (Gilels -

25:53). Sinfonia Breve, de Ernest Bloch (Dorati —

18:00). Concerto para Piano a Orquestra n9 3, de

Bartok (Geza Anda — 25:06). Partita n9 1, am Si

Menor, BWV 1002, de Bach (Grumiaux - 19:27).

Sinfonia n9 1 (Primavera), em Si Bemol, Op. 38, da

Schumann (Karajan — 30:10).

AMANHA
20h — Transmissão quadrafônica — SQ — Shv

fonia Novo Mundo, de Dvorak (Karajan - gravaçio

de 1977 _ 41:12). Concerto para Piano a Orquestra

n.° 2, em Lá Maior, de Liszt (Ohlsson — 21:17).

Rondes de Printemps, de Debussy (Martinon —

7:27).
21hl5m — Stereo, 2 canais — Sonata VIII, am

Dó Menor, de Platti (Puyana, cravo — 11:15). Quin-

teto am Si Menor, para Clarinete e Cordas, Op.

115, de Brahms (Stoltzman e Quarteto de Cleveland
— 40:00). Concerto para Piano e Orquestra n."> 3,

de Rachmaninoff (Alicia de Larrocha, Sinfônica de

Londres e Previn — 44:35). Trio-Sonata, de Francesco

Turini (N. Iorque Pró-Música — 3:50).

Rádio Cidade
ZYD-462

Os grandes sucessos da música popular dos

anos 60/70 e os melhores lançamentos em música

nacional e internacional. Programação: Alberto Car-

los de Carvalho e Carlos Townsend.

CIDADE DISCO CLUB — O som das discotecas

cariocas. De 2a. a 5a„ das 22h às 23h. 6a. e sáb.,

das 22h às 24h. Produção de Carlos Townsend. Apre-

senração de Ivan Romero.
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LA EM CASA
E TUDO DOIDO

nova comédia de JOÀO BETHENCOURT

HELOÍSA MAFALDA-MILTON CARNEIRC
ESTELITA BELL • ROGÉRIO CARDOSO

Astronomia e Astronáutica

aQUES LAGOA • IOÁO MARCOS
A ACCIOLY • CFSAR MONTENfcGRí

ESTREIA HOJE AS 21,30 HORAS

TEATRO
COPACABANA

Rl-l.-i ..:s ." ' I H 1 h
,JÉR ••"'- •• itcr.-s STAEl MODAS .,.,.,.

WAMOS ao TEATRO
Comédia de Ray Coóney e John Chapmari

Adapt: João Bethencoürt
com FELIPE CARONE - WANDA

LACERDA - LÚCIO MAURO - DIRCI
MIOLIACIO - CARLOS LEITE -

ANILZA LEONE - FERNANDO JOSf -
YONE CATRAMBY • REGINA TEIXEIRA.* Dir.: JOSÉ RENATO

Cen,; Muniz Zilberberq
Fiqs.* Greaórlo Fsqanello

HOJE AS 21,15 HS.
HOJE E AMANHA CrS 50.00 (ESTUDS.)

TEATRO DA PRAIA - R. Francisco Sé. 88
Reservas: 267-7749 e 287-7794

Patroc.i SNT/DAC/FUNARTE/MEC

SUCESSO EM SÃO PAUIOI AGORA NO RIOI

O AMOR DO NÃO
d£ FAUZI ARAP (PRIMIO MOLIÈRE 77: •

com João José Pompeo (Prêmio Molière 77), Carlos Alberto Ricelli i Al-vare Guimarães. - Dir.: Fauzi Arap. - Cen. a Fig. Tawfik.
rífoTiVcu^V^JA^r Sábs'! 2C e 22 h - Doms.: 18 e 21,15 h.CURTÍSSIMA TEMPORADA nc TEATRO DULCINA - Reservas: 232-5817

Colaboração: SNT/DAC/FUNARTE/MEC

1 fl n.5?!§É?.P!.» 5 Últimos dias Pfóxima estréiaIU GARGALHADAS * wm,,,u» «'« NQ SEX pLEASEii
SÓ ATÉ DIA 28

Comediu de João Bethencoürt-
Direção do autor.

S0D0MAEG0M0RRA
0 ÚLTIMO A SAIR APAGA A LUZ

Pata fazer comédia .
tem que ter um elenco assim.

JORGE DORIA MILTON MORAES
ANDRÉ VILLON - SUELY FRANCO

ÍRIS BRUZZI- ADALBERTO NUNES

Hoje: às 21,15 hs.
Amanhã as 17 « 21,15 hs.

TEATRO MESBLA Reservas: 242-4880

XII CONCURSO NACIONAL DE CANTO
CARMEN GOMES

MEC - FUNARTE - INM
INSTITUTO ITALIANO OE CULTURA

DIAS, 19, 21, 23 « 30 de JUNHO, ÀS 20,30HS.
NA SALA CITADA

Prêmios aos melhores Intérpretes de compositores Brasileiros
Inscrições abertas na sede da CAL

Rua Álvaro Alvlm, 37-S/612 das 14 às 18 horas
Informações Tel.: 258-8071

DE MILLÕR FERNANDES
E O HOMEM

A HISTORIA =
É UMA HISTÓRIA °

com ANTÔNIO FAGUNDES SANDRA BREAOLNEI CAZARRÉ direção - j£) SOARES**
CCNARIOS E FIGURINOS FLAVIO PHCBO

TEATRO VANNUCCI

ARPA oprtunta 5 ÚLTIMOS DIASIvan bins
no showNos diasde HOJE

He|t, amanha, (a. • i<b: ii 21,30 hs.
Bem. 2 itmin ài 18,30 ¦ 20,30 hs.

©
com
GRUPO MODO LIVRE

Participação de
LÚCIA LINS
a CYBELE

TEATRO CASA GRANDE
RESERVAS: 227-6475

CURTA TEMPORADA

ARPA apresenta

De 4? a Domingo
às 21,30 lv

INGRESSOS A VENDA,
na Bilheteria do Teatro
tel 222 7581
na Livraria Muro Ipanema
tel 227 3868

COLABORAÇÃO F-UNARTE

MPB 4
QUARTETO

EM CY

ESCARLOS GO*
AMANHA

EXCEPCIONALMENTE,
SOMENTE ÀS 17 HS.

C _ após 20 anos de sucesso _fj

GARCIA
Jsjjf OREI do

CIRCO
. 0 ÚNICO CIRCO QUE

"n 
DEU A VOLTA AO MUNDO

UM SHOW
DESLUMBRANTE I
INESQUECÍVEL!

GRANDES ATRAÇÕES
INTERNACIONAIS!

UM ESPETÁCULO
PARA

TODAS AS IDADES
De 3a. » Dom.: 21 hs. Mal.
5a. ài 17 hs. Sábs, Doms «
Fer. às 15. às 17.30 « 21 hs

AMANHÃ: 15 às 17,30 e 21 HS. NA PRAÇA ONZhj

TEATRO CLARA NUNES ¦ ODARA PRODUÇÕES E PROMOÇÕES
apresentam

"OUTRA VEZ CARTOLA"
com CARTOLA e o CONJUNTO ACONTECE

Direção musical de Pezão
ESTREIA HOJE, AS 21,30 HORAS

SOMENTE 2 SEMANAS * RESERVAS:.274-9696
DE 4a. A DOMINGO, ÀS 21,30 HORAS

Marquês rfc S. Vicente, 52 ' Colaboração: ULTRALAR

Telefone para PUBLICIDADE CERTA — 243-0862 (PBX)

SATÉLITES COM
REATORES VI

Ronaldo Rogério de Freitas Mourão
Astrônomo-Chefe do Observatório Nacional

Mk queda acidental, no
Z.H Canadá, de um satéli-

^^¦¦- te militar soviético,
Cosmos-954, além de demons-
trar o perigo dos satélites
portadores de substancias ra-
diativas, revelou que os sovié-
ticos estão bem mais avan-
gados em satélites de vigilan-
cia oceânica que os norte-
americanos. Realmente, só em
1983 ou 1984 serão lançados os
seus dois primeiros satélites,
destinados à vigilância dos
navios nos oceanos, por inter-
médio de radar. Estes dois
tatélites ocidentais serão bati-
zados com o nome de Clipper
Bow.

O satélite Cosmos-954, que
caiu na região Noroeste do
Grand Lac des Esclaves, em
24 de janeiro de 1978, às
6h53m, foi lançado em 18 de
setembro de 1977 do cosmo-
dromo de Baikonur, no Kaza-
khstan, dois dias após o lan-
çamento de,um outro satélite
do mesmo tipo, o Cosmos-952.
Há quatro anos que os satéli-
tes soviéticos de vigilância
oceânica são lançados aos pa-
res, numa órbita baixa, de 260
a 280 quilômetros de altura,
inclinados de 659 em relação
ao Equador e período de
translação em redor da Terra
de 90 minutos aproxima-
damente.

No ]lm de sua missão, uma
parte do satélite retorna â
Terra, desintegrando-se nas
altas camadas da atmosfera,
como aliás ocorre com a
metade dos milhares de ob-
jetos espaciais, tais como
pedaços de foguetes, satélites,
etc, que já foram lançados
nestes últimos 20 anos. Com
relação ao grande reator nu-
ctear, que alimenta o radar
deste satélite, os cientistas
soviéticos haviam elaborado
um processo que permitia
separá-lo do conjunto e envia-
Io a uma órbita circular ?nais
elevada de cerca de mais de
mil quilômetros de altura, on-
de o reator orbitaria por um
tempo de mais de 600 anos.
Este tempo seria suficiente
para que qs produtos de fis-
são se esgotassem comple-,
tamente antes da sua reen-
trada na atmosfera terrestre.

Os Cosmos deste tipo cons-
tituem um satélite de 14 me-
tros de comprimento e um
peso superior a cinco tonela-
das. Seu reator nuclear tem
uma capacidade para gerar
de 500 a 800 watts, mede 2,5
metros de diâmetro e pesa
508 quilogramas. Funciona
com uma carga de 49 quilosd e uranio-235 enriquecidos.
Foi batizado com o nome de
Romachka (Margarita).

Os soviéticos vêm lançando
satélites de vigilância ocea-
nica por, radar há vários
anos, com a finalidade de
detectar e localizar, não im-

porta em que po?ito do globo,
os navios de superfície e tam-
bém os submarinos lançado-
res de foguetes estratégicos
da Marinha dos EUA, que não
dispõe ainda de satélites equi-
valentes. Com efeito, os saté-
lites com radar são muito
eficientes para a vigilância
dos oceanos, pois os ecos do
radar reenviados pelos barcos
são bastante nítidos e podem
penetrar pelas -nuvens.

Hoje, está esclarecido que
os norte-americanos logo fica-
ram sabendo da situação do
Cosmos-954 que perdia altura
desde o lançamento em vir-
tude da freagem produzida
pela atmosfera, graças aliás
a sua rede de acompanha-
mento de satélites. Espera-
vam os norte-americanos que
seria possível separar o reator
nuclear do satélite até o dia
17 de janeiro, quando compre-
enderam que URSS havia
perdido todo o controle da
situação. Um alarma atômico
generalizado, mas discreto;
foi então anunciado em todas
as Capitais ocidentais, peloConselheiro para Problema de
Defesa do Presidente dos
EUA, Zbigniew Brzezinski,
que só meia hora depois da
queda no Canadá, daria uma
entrevista à imprensa anunci-
ando à opinião pública inter-
nacional as medidas tomadas.

Infelizmente, esta não foi a
primeira vez que um satélite
portador de material radioati-
vo atinge a superfície terres-
tre. Conhece-se pelo menos
três casos com satélites nor-
te-americanos: um satélite de
navegação Transit, que caiu
em Madagascar em 22 de abril
de 1964; um satélite méteo-
rológico Nimbus que caiu ao
longo da Califórnia em 1968
(cujo reator foi recolhido) e a
nave Apoio 13 que se desinte-
grou junto à fossa ãe Tonga
no Pacífico, em 11 de abril de
1970. Nestes dois tratava-se
de geradores radioisotópicos
com plutônio-238, que fome-ciam eletricidade a partir da
desintegração de um isótopo
radioativo, o cúrio-242 e o es-
trôncio-90, empregado paraalimentar os satélites muita-
res e sondas interplanetárias.
Até hoje os EUA só lançaram
um único satélite equipado
com um reator nuclear a ura-nio-235, com capacidade de
fornecer 500 watts, e um pesode 435 quilos. Ele foi lançado,
em 3 de abril de 1965, a bor-
do do satélite Snapshot em
uma órbita circular de 1 mil
300 km de altura, onde se en-
contra até hoje, depois de
funcionar 43 dias.

Convém lembrar que exis-
tem mais de 25 satélites quesão alimentados por energia
nuclear, com diferentes tipos
de geradores. Todos eles
começaram a ser estudados
há quinze anos, tendo em vis-
ta as necessidades espaciais.

O primeiro deles foi o SNAP
(Systemes for Nuclear Auxili-
ary Power) que incluía dois
tipos: um empregava o calor
desenvolvido pela desintegra-
ção de radioisótopos e o outro
a fissão do uranio-235, como
nas centrais terrestres. Os
dois processos não se ex-
cluem, se complementam. Os
geradores a radioisótopos for-
necem até algumas dezenas
de watts, enquanto os minirre-
atores a urânio, até várias
centenas de watts.

Os soviéticos também
desenvolveram dois processos.Os geradores radioisotópicos
com capacidade de dois a três
watts foram empregados paraalimentar os satélites, aissim
como as estações meteoroló-
gicas da Sibéria, os radlofc-
róis ou bóias oceânicas, du-
rante mais de cinco a 10 anos,
sem nenhuma assistência. Os
dois Lunokhod, veículos lunu.-
res telecomandados a partirda Terra, eram igualmente
alimentados por geradores ra-
dioisotópteos. Foi em 1960 quese iniciaram os estudos dos
minirreatores, sendo que em
1964 conseguiram colocar em
funcionamento o primeiro
protótipo Romachka e em
1970, o reator Topas, que pode
produzir até 10 quilowatts.
7^T"X realidade, os gera-I ^L dores nucleares pode-^ W riam ser substituídos

por painéis solares, como os
que serão colocados nos saté-
lites Seasat, que possuem
capacidade de produzir até
624 watts. Entretanto, tendo
em vista que os painéis sola-
res só funcionam quando ilu-
minados e considerando queos satélites passam 45 minu-
tos no interior da sombra da
Terra, preferiram os militares
soviéticos utilizar, nos seus
satélites-espiões, um gerador
que funcionasse sem interrup-
ção. Aliás, o sistema de pai-néis é sempre aleatório, poisos painéis se recusam, às
vezes, a se abrir. Por outro la-
do, eles perdem a sua potên-cia com o tempo, em virtude
da própria radiação solar. E'
bom lembrar que no caso da
energia solar em superfície

tais dificuldades não exis-
tem.

Apesar dos protestos gene-
ralizados contra os lançamen-
tos dos satélites com reatores
nucleares, não se acredita que
eles não deixarão de ser colo-
cados em órbita, pois os pró-
prios norte-americanos não
estão interessados em inter-
romper as pesquisas com os
seus satélites de vigilância
oceânica — o Clipper Bow.

O mais lógico, portanto, se-
rd desenvolver métodos de
maior proteção. Convenhamos
também que um tal satélite
no espaço a mil quilômetrosé menos perigoso que um rea-
tor nuclear em superfície.

• Fotografia do planeta
Vânut obtida pala nava Ma-
rinar 10, am 6 da feverai.
ro da 1974 a uma distan-
cia do 6 mil quilômetros.
Observo-se as formações a
correntes espiraladas. Exis-
te um grande interesso ei-
entífico em conhecer o mo-
ladas na compreensão dos
vimento global dai altas ca-
madas atmosféricas de Vê-
nus que poderão ser utili-
mecanismos da atmosfera
terrestre.

A CONQUISTA DE VÊNUS
Com o lançamento da nave Pioneer-1, no

dia 10 de maio, em direção ao planeta Vê-
nus, situado a cerca de 41 milhões 800 mil
km da Terra, reiniciam-se as pesquisss de

/ Vênus interrompidas desde a última missão
efetuada em 1974 pela nave Mariner-10. A
nave atualmente lançada destina-se a exe-
cutar um levantamento da superfície do pia-neta, por intermédio de um dispositivo de ra-
dar, capaz de atravessar a sua densa cober-
tura de nuvens. Esta missão, que inclui o en-
vio de uma outra nave em agosto deste ano,
possui um forte envolvimento político. Na
realidade, os soviéticos estão planejando o
envio de uma missão orbitante a Vênus, as-
sim como o lançamento, em missão conjunta
com os franceses, de um balão na atmosfera
do planeta.

Aliás, foi Vênus o. primeiro planeta a
receber a visita de um engenho espacial,
quando, em 14 de dezembro de 1962, o Mari-
ner-2 o sobrevoou a uma distancia de 35
mil km. Depois desta missão os EUA proce-
deram ainda a dois outros vôos sobre o pia-
neta. O primeiro com um Mariner-5, em 19
de outubro de 1967, e outro em 5 da fe-

. vereiro de 1974, com o Mariner-10, quando o
planeta foi sobrevoado è distancia de 5 mil
800 km. Nesta ocasião, recebeu-s» durante
oito dias, aproximadamente, mais de 3 mil
400 fotografias. Uma parte dessas fotogra-
fias, obtida» em luz ultravioleta, revela a
existência de marcas escuras na região da
alta troposfera e da baixa estratosfera. A lar-
gura dessas marcas atinge algumas centenas
de quilômetros e possui uma duração de vida
de algumas horas. As mais importantes so-
freram poucas modificações num período de
alguns dias.

Tais marcas indicam pelos seus aspectos
• seus movimentos o mecanismo de deslo-
camento das massas de ar na alta atmosfera.
Seu estudo de início confirmou a existência de
uma rotação zonal das altas camadas da at-
mosfera no sentido retrógrado, isto é, no sen-
tido oposto a rotação terrestre. No nível da
faixa equatorial, essa rotação se efetua em
quatro dias, como, aliás, já haviam determi-
nado os astrônomos com os seus telescópios
da superfície. Nas regiões vizinhas aos pó-los (latitude de 50°), o movimento zonal pa-rece possuir um período de dois dias. O
mais espetacular que revelou as fotos, to-
madas pelo Mariner-10, foi a existência de
dois tipos de formações atmosféricas desço-
nhecidas até hoje. Assim, descobriu-se uma
importante perturbação que se mantém em
permanência ao redor de um ponto subsolar,
com uma extensão de 30° em latitud» e mais
de 80° de longitude. No seu interior obser-
va-te formações características dai células de
convecção. Outro aspecto desconhecido foi a
descoberta de correntes espiraladas que, após
um percurso de 200° a 300» de longitude,
atingem um anel de circulação zonal, situado
a 50° de latitude. Tal estrutura dos movi-
mentos atmosféricos nas latitudes parecem
resultar da interação entre a perturbação sub-
solar fixa e a circulação zonal da atmosfera.

Ao contrário do que se poderia pensar,
existe um grande interesse científico em se
conhecer o movimento global das altas cama-
das atmosféricas de Vênus que poderá ser
empregado na compreensão dos mecanismos
da nossa própria atmosfera.

Além dos norte-americanos, os soviéticos
possuem um programa sistemático do estudo
de Vênus por sondas capazes de trabalhar
dentro da própria atmosfera do planeta. Tais
sondas compreendem duas partes: uma delas
é um compartimento orbital que contém todos
os sistemas e aparelhos destinados a funcionar
durante a transferência da Terra a Vênus e
a outra parte, uma cápsula ou compartimento
planetário previsto para proceder aos estu-
dos da sua atmosfera e solo. Tais engenhos
eram colocados em uma trajetória de colisão
com Vênus. Na proximidade do planeta, a
cápsula se separaria do compartimento orbi-
tal, penetrando nas camadas gasosas do pia-neta a uma velocidade da ordem de 11 krn
por segundo, sendo ÉVrtSo freado brutalmen-
te pelo atrito atmosférico. Tal cápsula é cons-
truída para suportar a desaceleração máxima
do 700 gramas e sobreviver a um enorme
aquecimento na zona da onda de choque, pro-duzida por ocasião da entrada na atmosfera
venusiana. Na altura de 55 km de altitude, o
pára-quedas se abre e o veículo começa a
efetuar medidas programadas.

O primeiro sucesso com a Vènus-4, em
18 de outubro de 1967, permitiu estudar a
atmosfera até 28 km de altura, quando en-
tão foi destruída pela pressão da atmosfera
de Vênus. Em maio de 1969, as naves Vênus-
5 e Vênus-6 atingiram mais profundamente
as camadas gasosas do planeta. A primeira
cápsula a funcionar até o solo do planeta
foi a Vênus-7 que, em 15 de dezembro de
1970, transmitiu poucas informações sobro o
solo. Somente em 22 do julho de 1972 foi
quo a nave Vênus-8 enviou os primeiros in-
formes mais completos do solo venusiano, si-
tuado do lado iluminado do Sol, durante
50 minutos.

O grande sucesso soviético foi obtido,
entretanto, em'22 • 25 de outubro do 1975,
quando as naves Vênus-9 o 10 obtiveram
at primeiras fotografias do solo de um pia-
neti tiradas por uma sonda pousada «m aua
própria superfície. Aliás, é completamente
contraditório quo essas fotos tenham sido
obtida» pela primeira vez om Vênus, onda
a» condiçõe» reinante» lão realmente infer-
nais, com temperaturas de 480°C o pressão
de 90 atmosferas.

t
fará estas última» experiências, •» os-

trutura» da cápsula haviam sido profunda-
mente melhoradas, quando a proteção térmi-
ca foi reforçada, em particular, pela presença
de acumuladores de calor. Com este aperfei-
çoamento, o compartimento planetário passou
a poder suportar até uma pressão de 120 a
150 atmosferas o a funcionar até com uma
temperatura ambiente de 600° centígrados.

Leia uma vez
e tente repetir

sem olhar:

dois, meia,
quatro,nove, um,

dois, dois.
Classificados por Telefone

do Jornal do Brasil

Cursilho

ii i"/
|i||.:l!.l

CURSILHO 152» -
Começa amanhã, com
saída às 19h do Colégio
Santo Agostinho, o Cur-
silho 152° de Homens,
cujo encerramento está
previsto para domingo,
às 21h, na igreja Santa
Mônica, ao lado do local
da partida.

COMUNIDADE N Sa
DA ALEGRIA — CON-
SAL — Excepcional-
mente, será realizada
uma palestra noturna
com Frei Leonardo Boff,
dia 29, às 21h, no salão
paroquial da Divina
Providência. Tema: O
Cristão numa Sociedade
de Consumo.

COMUNIDADE SAN^
TO AGOSTINHO —
Convida todos os cursi-
lhistas e não cursilhistas
a participarem, todas as
segundas-feiras, das reu-
niões para aprof un-
damento no Evangelho,
sob a orientação de Frei
Henrique.

COM UNIDADE
SABIA' — Reúne-se
todas as sextas-feiras, às

20h, na igreja N Sa da
Consolação (Rua Barão
do Bom Retiro, 941 —
Engenho Novo). Você
encontrará uma comu-
nidade onde será bem re-
cebido para refletir jun-
to, orar junto e cami-
nhar junto.
ESCOLA DE APROFUN-
DAMENTO CRISTÃO —
Todas as segundas-
feiras, às 8h30m, no au-
ditório do Colégio da
Divina Providência (Rua
Lopes Quintas, 274), O
Movimento de Cursilhos
de Cristandade oferecerá
oportunidade para um
maior aprofundamento
de vivência cristã. Serão
fornecidos ciclos de pa-lestras, debates e pai-néis, sob a coordenação
de José Luiz Peixoto
(274-2200) Tema do ei-
cio mensal de maio:
Comunidades Cristães.
A ESPERANÇA CADA
VEZ MAIOR — Sob a
orientação de Frei Ben-
jamin, a Comunidade da
Esperança está se reu-
nindo todas as segundas-
feiras, às 21h, na Divina

Providência (Rua Lopes
Quintas, 274).
ESCOLA DE FOR-
MAÇAO CRISTA —
CURSOS — A Escola de
Formação Cristã do Mo-
vimento de Cursilhos de
Cristandade está ofere-
cendo as seguintes op-
ções de cursos, abertos a"~
todas as pessoas dese-
josas de se aprofunda-
rem na fé, no amor e na :
esperança: Curso Básico
— consta de um inicia-
ção cristã para pessoas
que tenham ou não o
cursilho e que não tive-
ram oportunidade de ob-
ter esse tipo de formação
básica de cristianismo.
Este curso funciona no
Instituto Social, na Rua
Humaitá, 170, tendo
como diretor espiritual
Frei Paulo Tellegen. In-
formações com H i 1 c i a .
Mauad (226-3517): Fé
Cristã no Mundo Moder-
no — todas as quintas-
feiras, às 14h30m, no
Instituto Social, na Rua
Humaitá, 17 0. Infor-
mações com Stella Bap-
tista (246-5029).

GRACINDO JR. apresenta SEMANA
comedia mais premiada de DE

Leilah Assunção LANÇAMENTO

RODA
COR DE
RODA

Leilah
Assunção

SUSANA VIEIRA
EDWIN LUISI

NATÁLIA DO VALE
Ho|e às 21 30 hs

TEATRO GLORIA
Tels. 245-5527 e 245-5533

Telefone para
264-6807

e faça uma

assinatura do

JORNAL DO

BRASIL
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LOGOGRIFO JERÔNIMO FERREIRA

PROBLEMA N° 230 1. AÇÃO DE PAIRAR (5) ' Consiste o LOGOGRIFO em encon-
2. AQUILO QUf DIRIGE (4) trar-se determinado vocábulo, : cujas
3, ATO DE PIAR (3) consoantes já estão inscritas no qua-

__ M>t T 4- BANCO FIXO (S) dro acima. Ao lado, à direita, é da-
H ^ 

' 
I ¦ S. BARBANTE (5) da uma relação de vinte conceitos,

*T" *T^ 
N 6. DAR POIIMENTO A (5) devendo ser encontrado um sinòni-

7. MANTO (5) mo para cada um, com o número de
8. MODO DE ANDAR (•) letras entre parênteses, e todos co-

P9. 

PEGADA (5) meçados pela letra inicial da palavra-
10. PISAR NO PIIÂO (5) chave. As |etras de todos os sinôni.)!• JJ^i.1?,, mt" es,l° comidas no ,ermo enc°-
13". PREOUEAR (7) b"!°' 

* -»«*••"*»• ¦• '•"¦• -

14. PROJETO (5) pe"da5- 
'

15. QUE TEM PÁFIA (7)
16. QUE TEM PELOS (6) Soluções do problema n.° 299: Pa-
17. RAPA (8) lavra-chave: TRADICIONALISMO -
18. REFERENTE A PRISÃO (9) Parciais: tomar; tirocinio; tarasco; ti-

S^ 
^k«r 

1*. TEIMA (6) lim; tronco; tirania; tatear; taliica; tri-

XV JN 
2°' V'L (5' ,8; ,0,to; lMm,! uitio'< »ami«;,trinca;

¦ ' Palavra-chaves: 12 letras tranco; tocar; titnar; toar; tosar.

HORÓSCOPO JEAN PERRIEf

FINANÇAS AMOR SAÚDE PESSOAL
CARNEIRO - 21 de março a 20 de abrilm lmponha-se no setor profis-

sional • teia audacioso (a)
nos seus negócios. Todas as
trtinsações imobiliárias serão

particularmente favorecidas.

Voei estará muito sensível
• poderá antrar em atrito
com • passo* amada. So
você tiver tampo, cuido d*
sua família. Procura resol-
vor oi seus problemas.

Excelente estado de hu-
mor. Dinamismo e boa
resistência.

Vocô dava falar d* uma
preocupação com um
amigo qu* poda ajuda-
Io (•)'.

TOURO — 21 de abril a 20 de maio

H , Estudos, escritos o exames
favorecidos. Mas, evita to-

I das as especulações. Viagens
da negócios mal influencia-
das.

Uma alegria deve tar aspe-
rada, com Vônut am aixtil
podará tar a realização d*
um projeto a dois. Uma
amiiado antiga lha dará
uma grande satisfação.

Leves indisposições devi-
das a excessos.

Observe a atitude de
seus próximos e procure
descobrir seus pontos
fracos.

GÊMEOS — 21 de maio a 20 de junho
Plano financeiro bem influ-
enciado. Solução imprevista
* acordo inesperado. Você
deve aproveitar ao máximo

esta dia

Encontra-se Vênus neutro.
Evite faiar projetos, pois
eles não sa realizarão. Você
pode resolver problemas fa-
miliares. Cuide bem de teus
filhos.

Evite de pensar sempre
nos seus problemas.

Controle-se, senão você
deverá agüentar uma
situação insustentável.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

H Não assine documentos,
quaisquer que sejam e àvl-
te todas as despesas. Seja
discreto (a) no. seu trabalho.
Além disso, não fale de
teus projetos.

Com Vênus no seu signo,
ótimo dia sentimental. Dei-
xe de lado os aborreci-
mantos. Alegria e harmo-
nia. Excelente clima familiar.
Faça projetei.

Pode começar um novo
tratamento, ele dará ex-
celentes resultados.

Excelente intuição, apoio
da seus amigos.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agostoa idéias claras o (a) ajudarão
a resolver os seus negócios,
teu trabalho e diversos pro-
blemat. Prudência no plano
financeiro.

Você não seri feliz, pois
este dia não seri movimen-
tado. Fique calmo (a) e po-
nha em dia a sua corras-
pendência.

Você deve iniciar uma
dieta rigorosa, se quiser
melhorar.

Você dava evitar as
transformações dentro
de sua casa.

VIRGEM — 23 de agosto a 22 de setembrom Pense bem antes de iniciar
um negócio que parece In-
certo. Hoje, mesmo os seus
amigos não estarão dispôs-
tos a ajuda-lo (e). Evite aa
despesas o solicitações.

Com Vênus em têxtil, os
astros estarão bem dispôs-
tos. Faça projetos. Dia be-
nófico para procurar a re-
conciliação- que você espera.

Sua saúde dependerá
apenas de seu estado de
espírito.

Em qualquer, circunstan-
cia, conserve seu san-
gue-frio.

BALANÇA — 23 de setembro a 22 de outubro

*

Trabalho bem-influenciado,
mas concentre-se sobre um
negócio determinado. Não
se deixe distrair por coisas
secundária» e sem importan-
cia. Viagens favorecidas.

Mudança • problemas de-
«em ter esperados. No teu
lar, haverá uma decepção.
Cuide de teus filhes, sé os
tiver. Adie todos es encon-
tros importantes.

Não abuse dos remédios,
você pode te intoxicar.

Organiza o emprego de
seu tempo para evitar
uma sobrecarga de tra-
balho.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

H Dia benéfico para solucionar
os assuntos litigiosos. Siga
os conselhos que lhe forem
dados em todos os doml-
nios. Isto o (a) ajudará mui-
to.

Nio seja peatimitta, tenha
confiança pois esta domi-
nio será benéfico. Não per-
ca uma oportunidade que
surgirá inesperadamente.

Boa, grande forma físi-
ca. Pratique esporte.

Cuidado cem a influãn-
cia exercida por certos
amigos.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembrom Satisfações. Importante re-
cabimento financeiro. Estude
seriamente as suas futuras
possibilidades. Assinaturas
favorecidas.

Este dia terá neutro para
você. Mas, uma pequena
alegria a surpresa lhe ae-
rão oferecidas. Elas não
durarão muito tempo, não
tenha ilusões.

Boa, nenhuma perturba-
ção física.

Alguma coisa o (a) in-
comodari mas não ligue
muito para isto.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

M
Tome multo cuidado com as
especulações, não tome de-
citões nos negócios. As as-
tanituras e os estudos serão
bem influenciados.

Cuidado, com Vênus em
oposição. Você não irá tolo-
rar contradições. Cem isto
você poderá perder uma

pessoa muito interessante.
Bom clime familiar.

Possível desidratação, se-
rá melhor consultar um
médico.

Defenda-ta, se alguém
o (a) criticar. Cuidado
cem certas amizades.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro
Sucesso e lucro inesperados.
Novos negócios interessan-
tes. Plano profissional, cui-
dado com o péssimo humor
de seu chefe. Não discuta.

Seja mait compreantivo (a)
poit a pessoe amada preci-
sa de seu amor. Ótimo dia
com seus amigos * possibi-
lidada de resolver os seus

problemas familiares.

Cansaço nervosismo e
depressão. Cuidado.

Não seja intransigente
com seus amigos, mes-
mo qua vecê não os en-
tenda muito bem.

PEIXES — 20 de fevereiro a 20 de março

B No setor financeiro, você
terá uma satisfação. Se você
tiver vontade excelente dia
para mudar de emprego.
Viagens favorecidas.

Acabe com um mal-entendi-
do e esqueça os rancores.
Isto terá melhor do que fi-
car calado (a). Bom clima
familiar. Satisfações com
aeus filhei.

Boa. Cuidado com a sua
alimentação, evite as

gorduras.

No seu lar, você pode
resolver todos es seus

problemas am suspenso.
Aja.
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A. C. JOHNNY HART

CRUZADAS CARLOS DA SILVA

HORIZONTAIS — I — que diz respeito a designação clen-
tífica da vegetação ou da produção vegetal. 10 — inspirado
ou provocado pelo erotismo, inspirado pelo amor. 11 —
aparência externa de qualquer coisa. 12 — gênero de plan-
tas da família das compostas. 14 — país da Indochina, qu»
se estende sobre a parte central do Vietnã. 15 — indivl-
duo de um povo bárbaro de origem asiática estabelecido
na Sarmácia, entre o mar de Azov e o Cáucaso, e que no
séc. V invadiu e dominou algum tempo na Gália e na
Península Ibérica. 17 — (mil. germânica) divindade ar.glo-
taxa, talvez o mesmo Freyr dos escandinavos. 19 — minoria
privilegiada » dominante no grupo, constituída de indiví-
duos mais aptos a/ou mais poderosos. 20 — meio elástico
hipotético em que ic propagariam as ondas eletromagnéti-
cas, e cuia existência contradiz os resultados de inúmeras ex-
perièncjas, já sendo, por isso, admitida pelas teorias físicas.
21 — mineral monoclínico, silicato básico de boro e cálcio.
23 — tapadas com asfalto, cimento ou argamassa, reboca.
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das com cal e gesso (muro ou parede). 25 — gênero.de
moluscos bivalves (pi.), jubilosas. 26 — epiteto que os
chineses acrescentam ao nome dos deuses principais. 27 •

símbolo do renascirwento, da mudança de personalida-
de que se segue à iniciação. 28 — cada um dos lados ver-
ticals ou quase verticais duma .vela redonda, o lado de uma
vela latina quadrangular que encosta no mastro.

VERTICAIS — 1 — erva ceifada e.seca, para alimentar anl-
mais. 2 — espécie de enguia. 3 — o conjunto das partes .
que constituem um todo, soma. 4 — elemento de compo-
siçáo que expressa a idéia de orelha.' 5 — ( ant.) pequena
couraça de ferro ou de malha de aço (pi.). 6 — gênero de
insetos coleópteros. 7 — aparelho para tirar água dos po
<;os, cisternas, rios. etc, cuja peça principal é uma grande
roda de madeira em volta da qual passa uma corda a que
estão presos alcatruzes. S — bordado a ponto de cadeia.
9 — indivíduo de uma tribo indígena tupi-guarani qua
habita, as proximidades do rio Iva. 13 — postas para den-
tro. 15 — tudo mais. 16 — cinta larga, geralmente frania-
da que pende dos lados da sela, passa debaixo da cauda
da cavalgadura e serve de retranca. 18 — aguardente pro-
cedente da. destilarão das borras ou fezes do vinho. IV

substancia orgânica formada pela combinação de 16
átomos de carbono, 34 de hidrogênio e um de oxigênio.
20 — gênero de palmeiras, muito semelhante ao da que
produz tamaras. 22 — sufixo usado em Química para tn-
dicar que se trata de um álcool. 24 — unidade de terceira
ordem.
Léxicos utilizados: Melhoramentos, Fernando, Aurélio, Casa-
novas.

SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR

HORIZONTAIS — cepta — asma — — autorias — tuita —
anis — asno — lio — raer — vam — sri — açoito — rabunar

caraça — ar — ur — afã — uso. VERTICAIS — catar-sa
paineira — tutor — ata — rai — sinovia — mal — assomo
usar — locação — atraso — abafe — ona — arar —

cre — ror — up — um.

Correspondência e remessa da livros a revistas para:
Ruas das Palmeiras, 57 ap. 4 — Botafogo — ZC-02.
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ATOR VAI DEIXAR DE SER MARGINAL
Míriam Alencar

A sessão vesperti-
na de hoje do Congres-
so Nacional promete
ser das mais movimen-
tadas: cerca de 100 re-
presentantes da classe
artística, de todos os se-
tores, estão chegando a
Brasília, de ônibus e
avião, para assistir à
votação, em plenário,
do projeto de regula-
mentação da profissão
de artista e técnico em
diversão. No Rio e em
São Paulo, a mobiliza-
ção é total e todas as
atenções estão voltadas
para o que acontecerá

em Brasília. Centenas
de telegramas e mensa-
gens, assinados até por
espectadores, foram en-
viados nos últimos dias
ao Congresso, pedindo
aos parlamentares a
aprovação do projeto
do projeto, que se for
concretizada, como es-
peram os artistas, sig-
nificará o coroamento
vitorioso de uma luta
de 26 anos. Os artistas,
até hoje sem assistên-
cia das leis trabalhistas
e da previdência social,
se consideram uma for-
ça de trabalho margi-
nal. Eles formam um

contigente de 15 mil
trabalhadores em tea-
tro, cinema, circo, bale
e televisão. O projeto da
regulamentação de sua
atividade gerou polêmi-
ca, particularmente na
área do cinema. Sobre
essa discussão falam
aqui o presidente do
Sindicato dos Artistas e
Técnicos em Espeta-
culos e Diversões do Rio
de Janeiro, ator Otávio
Augusto, e Jorge Mon-
ciar, um dos integran-
tes da Comissão de Ci-
nema que atuou na ela-
boração do projeto.

"B^TAO existe, na regulamentação,
m I^B nenhum artigo específico tra--»> W tando da posição do produtor/diretor independente de cinema, colo-
cando-o, contra seus próprios interesses,
como empresário. Tudo o que existe é
relativo a todos os setores de artes e es-
petáculos, enquadrados na CLT,. visando
a atender a toda a classe, e sem ser es-
pecífico de um setor, justamente para
não criar problemas em nenhuma área.

A interpretação é de Jorge Mondar,
diretor de fotografia, vice-presidente do
Sindicato de Artistas e Técnicos. e um
dos integrantes da Comissão de Cinema
que trabalhou no projeto de regulamen-
tação da atividade de artista e técnico.

Falando em nome de toda a Comis-
são, após uma reunião com a mesma,
quando foram discutidas as críticas re-
centes de alguns produtores, Jorge Mon-
ciar dá respostas às questões levantadas
pelo produtor, diretor e presidente do
Sindicato da Indústria Cinematográfica,
Miguel Borges:

— Estamos" num momento em quea classe deve estar inteiramente unida.
Nossas informações se relacionam com a
Sequena 

parcela que suscitou dúvidas so-
re a regulamentação. Cora relação ao

boom de lançamentos, Dona Flor, Dama
do Lotação e Lúcio Flavio são filmes quede uma maneira geral custaram por vol-
ta de Or$ 5 milhões." O que há é uma
concentração de capital nos lançamen-
tos publicitários. Esses filmes foram lan-
çados em circuitos com uma média de 30
cópias. Lúcio Flávio atingiu 80 cópias.
Ora, um produtor independente que uti-
liza um capital financiado em parcelasnão dispõe de recursos.para tal lança-
mento. Então seus filmes adormecem
nas prateleiras por falta de datas paradistribuição, quando não são detidos pe-Ia Censura ou ainda se tratam de filmes"difíceis", isto é, mais culturais do quecomerciais. O problema é o mercado. Não
temos nem 50% do mercado exibidor.
Mais de 50 filmes produzidos há mais de
um ano aguardam uma possibilidade de
serem exibidos.

A respeito do produtor/diretor in-
dependente, segundo a Comissão de Ci-
nema, há uma deformação do mercado:

-*- Não há empresário, agindo co-
mo tal, que capte recursos em bancos
ou investidores ou tenha capital de giro
para produzir. A principal fonte de íi-
nanciamento é a Embrafilme, que co-
produz com 60% do orçamento. Os or-
çàmentos são "inchados" artificialmen-

te para que o produtor disponha dos
40% necessários. Normalmente, o técni-
co nunca recebe o declarado nos orça-
mentos. Sobre a divisão de trabalho no
cinema brasileiro, ela sempre existiu. Só
que o técnico e o artista arcavam com
as dificuldades da produção, mas nunca
participaram dos lucros. Trabalham co-
mo assalariados (quando recebem) e
em participação ou cooperativa (mas só
no nome). Os exemplos são múltiplos,
de técnicos e artistas que realizaram
trabalho dividindo as funções e os ris-
cos e viram seu espetáculo transforma-
do em produto sem participar de seus
benefícios.

Esclarece Jorge Mondar que o que
possibilitou a multiplicação da produ-
ção foi a luta dos artistas e técnicos,
com os diretores, pela obrigatoriedade
dos 133 dias de exibição, bem como do.
fortalecimento e participação dos ci-
neastas na construção de um órgão fi-
nanciador (Embrafilme) gerido por pro-
fissionais do setor, seguindo uma políti-
ca apontada por estes.

Filmes como A Queda foram fei-
tos com o sacrifício dos artistas e dos
técnicos.' Todos trabalharam por identi-
ficação artística e ideológica com os di-
retores Ruy Guerra e Nelson Xavier..
Sua renda, considerados os filmes que
competem no mercado, será baixa. O lu-
cro é obtido na ausência de salários ou
com estes pagos abaixo dos-índices mi-
nimos da classe. Não podemos pegar
uma exceção e generalizar a produção
profissional por um filme.

—, O cinema brasileiro, como todos
os setores da economia brasileira, é uma
indústria dependente (e sem capitais). A
matéria-prima (o filme virgem) é impor-
tado, o que onera os custos da produção.
O mercado inexiste, e não dispomos nem
de 50% dele. Concorremos com as mui-
tinacionais que possuem uma infra-es-
trutura de produção capaz de baratear
o produto final, o filme. Nossas TVs ex-
portam 14 milhões de dólares por ano e
não há espaço para o filme de curta oü
longa-metragem nos 30 canais de televi-
são em operação no Brasil. Nosso cinema
torna-se cada vez mais padronizado com
espetáculos digestivos para poder con-
correr na preferência dos exibidores. O
cinema é área de negociação política para.
outras áreas mais vantajosas, como cal-
çados, soja, café. A censura completa ó
quadro, aniquilando os filmes de autor.
Não há estabilidade e continuidade de
produção. Há um desemprego crônico e
rotativo da mão-de-obra. Permanente-
mente, 50% de técnicos estão desempre-
gados, mesmo tendo prêmios nacionais
e internacionais e formação superior
adquirida nas memores escolas da Euro-
pa ou Estados Unidos (UCLA). A atuação
da Embrafilme é importante, pois finan-
cia a maioria dos. filmes nacionais. Com
a padronização da produção, o filme de
autor, como produto cultural, poderádesaparecer e aumentar o espaço para o
filme estrangeiro. A indústria do cine-
ma, como qualquer outra, para se conso-
lidar, necessita da pequena e média pro-duções, que mantêm o fluxo constante
do mercado de trabalho, o desenvolvi-
mento técnico e a estrutura empresarial.

O problema das co-produções com
estrangeiros não foi esquecido pelo re-
presentante da Comissão de Cinema:

É preciso disciplinar as co-produ-
ções e produções estrangeiras, fazendo

cumprir a lei dos dois terços e defenden-
do a mão-de-obra artística e técnica. Os
produtores devem se unir na defesa do
nosso mercado, contra a invasão cultural
e econômica estrangeira, através de tes-
tas-de-ferro que vêm aqui utilizar a mão-
de-obra barata, com técnicos trabalhando
sem a menor segurança contratual. A re-
gulamentação do trabalho do artista e dotécnico não será um suicídio para o nos-
so cinema. Ela" apenas ajusta o dnema
às condições mínimas da CLT.

Há seis meses, a Comissão de Cine-ma vem trabalhando ativamente. Nesse
período, fez um levantamento completorda mão-de-obra existente — cerca de 500técnicos, por exemplo, só no Rio. Esse
trabalho será editado. Foi feita também
uma pesquisa de mercado, para saber
qual a posição correta do cinema, e queatitudes tomar em seu benefício.

Quando se estranha que entre os nó-mes da Comissão não estejam os maisconhecidos do público, Jorge Mondar es-clarece:
—.Os técnicos sempre foram conhe-cidos no meio como "a equipe da pesa-da". Mas até hoje, a luta política foi to-da feita pelos técnicos, os grandes desço-nhecidos, que só aparecem quando ga-nham uma Coruja de Ouro. Por isso, ago-ra surgem tantos nomes desconhecidos

do grande público, mas que estão há anos
no cinema e não aparecem nas marqui-
ses. Estamos provando que o técnico não
é só "equipe da pesada". Ele sabe lutar.
Agora mesmo estamos empenhados em
conseguir a Coruja dè Ouro para um téc-
nico, Oswaldo Alves da Silva. Um nome
desconhecido, que aos 70 anos, cabeça
branca, mais de 40 anos de cinema, en-
sinou o trabalho a dezenas que hoje estão
em posições importantes. Ele acompa-
nhou o crescimento do nosso cinema,
trabalhou em todos os filmes da Atlan-
tida, na Vera Cruz, Cinédia e outras. Os-
waldo está velho, doente, não tem traba-
lho nem condições de se aposentar dig-
namente. Já temos uma grande lista
dando apoio a seu nome, indicando-o a

Embrafilme para que seja premiado, o
que será uma homenagem das mais jus-tas. No meio disso tudo, só nos resta lem-brar que o diretor é um técnico, essen-
cialmente um técnico, e assim está in-cluído no nosso trabalho e defendido naregulamentação.

A Comissão de Cinema, formada paratrabalhar pelos interesses da classe na
regulamentação, .está assim constituída:

Diretores — Pedro Camargo (longa-me-
tragem), Sebastião de França (curta-metra-
gem).

Montadores — Eduardo Escorei, Gilberto
Santeiro, Amauri Alves e Carlos Oox.

Assistentes de direção — Oesar Cavai-
cantí e Milton Alencar Jr.

Técnicos de som — Mário da Silva e Is-
mael Cordeiro.

Fotógrafos de cena — Teresa Jessouroun,
Vera Bungarten e Clovis Scarpino.

Conttouístas — Rita Hertal, Maria He-
lena Saldanha e Buby Leite Garcia.

Cenografia — Régis Monteiro.
Diretores de Fotografia — Edson Batista,

Lauro Escorei, Jorge Mondar.
Filme publicitário — Cris Rodrigues, Max

Chaves e Phydias Barbosa.
Roteiristas — Ronaldo Graça e Tyrone

Feitosa.
Eletricistas —José Carlos Bonfim.
Maquinlstas — Danilo Mujica.
Costureiras — Sirley Dias.
Contra-regra — Delany Dias.
Assistente de produção — Martha Passos

e Martha Merquior.

Assistente de Fotografia — Antônio Luiz
Mendes e Paulo César Mauro.

Maquiadores — Tony Foster.

Estagiárias de escolas de cinema
sara Queiroz.

Jus-

UMA QUESTÃO DE JUSTIÇA
— Sexta-feira passada,

um empresário de televisão
reuniu um produtor de cine-
ma e outro de teatro e pôs à
disposição de tambos o seu'
jornal e a sua emissora de
TV, para pronunciamentos
contra a regulamentação da
profissão de artista. Como
empresário de televisão, não
lhe ficaria bem aparecer em
seu prógfio veiculo como ad-
versário da regulamentação,
diante do público e dos pró-
prios artistas, dos quais tan-
to depende para-ter o sucesso
que tem.

Essa história de bastido-
res é contada pelo ator Otá-
vio Augusto, presidente do
Sindicato de Artistas e ¦ Téc-
nicos em Espetáculos e Di-
versões do Rio de Janeiro.

• — Afãs na verdade — co-
menta -Otávio Augusto — o
número de produtores contra-
rios à regulamentação é mi-
nimo, notaãamente no cine-
ma.

Ele partlculariza o cine-
ma porque foi desse setor que
partiram as argumentações

mais incisivas contra a apro-
vação do projeto que regula-
meta a .profissão de artista.

— Quando se diz que o ci-
nema brasileiro, com a regu-
lamentação, vai ter onerado
em 100% o seu custo de pro-
dução, está-se fugindo da ver-
dade. Em 100% vão ser one-
rados os gastos em obrigações
trabalhistas com a mão-de-
obra, que representam apenas
cerca de 20% da produção to-
tal. Essas obrigações são sim-
plesmente férias, 139 salário,
FGTS, seguro contra aciâen-
te de trabalho e previdência
social, conquistas há décadas
asseguradas a todos os traba-
lhadores e que continuam a
nos ser negadas. Quando exi-
gimos esses direitos na Justi-
ça do Trabalho, o mercado de
atuação começa a nos ser fe-
chado.

— O cinema brasileiro
não pode depender apenas
da economia que faz em ci-
ma da mão-de-obra. Há lu-
tos mais concretas e imedia-
tas a travar, para que ele
ocupe o mercado a que tem

direito e passe a ser uma
grande força em termos de
produção. Seria incoerência
de nossa parte cercearmos,
dentro de um projeto de re-
gulamentação, o nosso pró-
prio trabalho. Durante a ela-
boração do projeto, Luis Car-
los Barreto, à época presi-
dente do Sindicato da Indús-
ria Cinematográfica, e o pro-
dutor Paulo Porto, também
do Sindicato, foram ouvidos.
As reivindicações que apre-
sentaram não podiam ser
aceitas, pois contrariavam a
Consolidação das Leis do
Trabalho. Queriam, por
exemplo, que os contratos por
até 120 dias ficassem exclui-
dos de vinculo trabalhista.

— Existem produtores que
não registram contratos e
não pagam 139 salário nem
horas extras, apesar de exi-
girem que o profissional tra-
balhe até IS horas por dia.
Na realidade, a sua grita
contra o projeto significa
apenas que querem continuar
a usar desses privilégios que
contrariam os interesses dós
artistas e a própria Justiçai

DUBLADOR AINDA DEPENDE DE SOLIDARIEDADE
Ciléa Gropillo

Parados há 82 e há 68 dias, res-
pectivamente, os dubladores do Rio
e de São Paulo só voltarão a falar por
seus personagens importados da TV
quando as empresas que^ importam
os filmes se manifestarem dispostas
a negociar um acordo que satisfaça
as duas partes. Enquanto isso, sem
fonte de receita, mantêm suas famí-
lias e saldam outros compromissos
de sobrevivência graças a um Fundo
de Sustentação que o Sindicato da
categoria artística organizou e ad-
ministra, com base na arrecadação
de espetáculos teatrais de solidarie-
dade e outras fontes.

Ator, dublador, pintor e poeta, Jorge Ra-
mos, carioca criado em Pernambuco, mem-
bro da diretoria do Sindicato dos Artistas e
Técnico em Espetáculos de Diversões do Es-
tado do Rio de Janeiro e um dos principais
lideres do movimento, diz, porém, que ele e
seus companheiros não estão em greve:

Simplesmente não estamos trabalhan-
do, o que é um direito indiscutível de qualquer
profissional autônomo.

Ramos afirma que o impasse foi criado
pelas empresas importadoras, que levaram 55
dias para concordar em se reunir com os ar-
tistas. E isso só aconteceu depois da interfe-
rència do Ministério do Trabalho, para o qual,
aliás, são justas as reivindicações dos dubla-
dores.

As empresas — acusa Ramos — que-
rem nos colocar diante da opinião pública
como postulantes a privilégios e por isso pro-
jetaram nossas reivindicações a índices fan-
tasiosos. Um estudo salarial que encomenda-
mos ao Dieese (Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos) mostra
a verdadeira utilização da mão-de-obra no se-
tor, a realidade dos salários pagos aos artis-
tas, a relação desses dois componentes com os
lucros auferidos pela comercialização do pro-

duto final e a evasão de divisas que prejudica
a economia nacional. Òs estrangeiros alugam
seus filmes contra pagamento em dólares, com
os valores permanentemente reajustados. Os
recursos que arrecadam vão apoiar, via incóg-
nita, outros parques industriais.

Os dubladores também acham, como os
atores em geral, que sua situação só será re-
solvida satisfatoriamente com a aprovação do
projeto de regulamentação da profissão de
artista.

Mas enquanto lutamos pela regulamen-
tação — diz Jorge Ramos — as empresas to-
mam uma atitude incrível: convocam através
dos jornais pessoas não capacitadas para subs-
tituir os atores no trabalho de dublagem. Ora,
não se podem formar, de uma hora para ou-
tra, profissionais de bom nível em escolinhas
improvisadas de dublagem. Mesmo a formação
de nível superior, em escolas de arte, só é
importante no sentido de somar experiências
para criar uma bagagem de informações ne-
cessàrias ao próprio desenvolvimento da ati-
vidade especifica.

Enquanto permanecem sem trabalhar —
ou trabalhando, como em alguns casos, em
atividades paralelas — os dubladores eníren-
tam os problemas oriundos de sua falta de
receita apoiados por um Fundo de Sustenta-
ção, organizado pelo Sindicato e mantido pelarenda de espetáculos, doações em dinheiro,
jantares beneficentes e oferta de mantimen-
tos. Um critério estabelece as prioridades e os
que podem, a despeito das dificuldades, se
agüentar sozinhos não recorrem ao Fundo, pa-ra dar maiores oportunidades aqueles que vi-
vem exclusivamente da profissão de dublador,
tradutor ou diretor:

No atendimento das necessidades básl-
cas — explica Jorge Ramos — damos priori-dade à alimentação, remédios, tratamento mé-
dico, pagamentos de luz, gás, taxas de água
e livros escolares. Os aluguéis agora já estão
sendo pagos em dia, mas nos momentos mais
críticos deixávamos expirar todos os prazoslegais para só então efetuar o pagamento. As
próprias imobiliárias estão abrindo mão dos
custos judiciais, o que nos tem ajudado bas-
tante. Em São Paulo, o Sindicato está agindo
da mesma forma.

Essa ajuda prestada pelo Sindicato não se-
rá cobrada no futuro.

Pagamos sem volta os compromissos e
a alimentação — diz Osmiro Campos, dele-
gado da Asa (Associação dos Atores), dubla-
dor em São Paulo, no momento no Rio para
participar das assembléias.

Dublador de Jack Lemon, Osmiro afir-
ma que se podem contar nos dedos, entre os
atores, aqueles que nunca foram dubladores:

Hoje o pessoal debandou e até pode-
mos concordar em que, em termos, a quali-
dade tenha caído. Mas vai cair muito mais
se adotarem essa escolinha de dublagem. An-
tigamente, quase todos os atores dublavam
porque a atividade compensava. Rendia
mais, por exemplo, do que o trabalho em rá-
dio ou no teatro. Hoje o pagamento está
aviltado. Os empresários nos acusam de rei-
vlndicar privilégios, mas são eles que reali-
zam em dólares os contratos com as emis-
soras de TV. Está alaro que não querem cor-
rer os riscos da desvalorização da moeda
brasileira. Enquanto seus lucros aumentam,
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os nossos salários jamais foram reajustados
de acordo com esses ganhos.

O que eles não querem — volta a fa-
lar Jorge Ramos — é que um programa es-
trangeiro chegue a um preço que leve as
emissoras de televisão a pensar em produziros seus próprios programas. Trabalhamos em
ritmo de loucura e, porque pagam preços avil-
tantes, não interessa às empresas o melhor
intérprete e sim o melhor sincronizador. Não
se mede qualidade. Interessam a rapidez e
a capacidade de produção.

A pesquisa do Dieese citada por Jorge Ra-
mos indicou, tendo por base o ano de 1977,
que_os atores trabalham geralmente em duas
empresas de dublagem e recebiam, no Rio, um
salário médio de Cr$ 5 mil 197. Os salários dos
diretores se situavam em Cr$ 19 mil 337 e os
dos tradutores só chegavam a Cr$ 8 mil 542.
Pela tabela atualmente em vigor, os salários
médios sobem um pouco: os atores recebem
Cr$ 7 mil 862, os diretores Cr$ 30 mil 498 e os
tradutores Cr$ 11 mil 985. Pela tabela propôs-ta, os salários chegariam a uma média de Cr$
22 mil 276 para os atores.

Isso evidentemente não interessa às em-
presas, ném à televisão tropical, que teriam
de rever sua política salarial, em face do au-
mento dos dubladores. As provas das pressões
que sofremos são os distribuidores não aceita-
rem os novos custos e as televisões aceitarem
o sistema contínuo de reprises. E é preciso
que se diga que os novos custos seriam insig-
nificantes diante dos lucros da televisão e das
empresas de dublagem.

Também esse aspecto é abordado na pes-
quisa realizada e explicado pelo ator Jorge
Ramos:

Em 1959 o distribuidor de filmes paga-va aos estúdios de dublagem 750 dólares porrolo de filme de 30 minutos que vendiam à
TV por 1 mil 300 dólares. O estúdio gastava
com vozes, tradução e direção 300 dólares. A
participação da mão-de-obra artística em 1959
era de 23% sobre o preço de venda. Atualmen-
te o distribuidor vende à TV um rolo de 30
minutos por 5 mil dólares (em média) e gasta
com a mão-de-obra apenas 4% do preço de
venda. Se a participação fosse mantida a mes-

ma, teríamos hoje um gasto de Cr$ 20 mil
125 por rolo de filme de 30 minutos, quandona nova tabela proposta chega apenas a Cr$
13 mil 630,50, uma quantia 32,3% inferior. Isso
demonstra estarmos lidando com dados reais
e não fantasiosos, como pretendem os empre-
sários. Respondendo à intransigência empre-
sarial, chegamos a aceitar um parcelamentoem prazos definidos para o atendimento às
nossas reivindicações e um salário igual quer
para dublagem de filmes estrangeiros quer pá-
ra cinema ou TV. Como resposta, recebemos
mais um golpe de hostilidade das empresas,
convocando pessoas estranhas para nos subs-
tituir. Esse fato só pode ser entendido em to-
da a extensão pelos profissionais cuja ativida-
de seja especializada ou pelas pessoas cuja
sensibilidade manifeste sempre reações de so-
lldariedade e fraternidade para com aqueles
que lutam pelos seus direitos.

— O artista brasileiro é um elemento
fundamental no processo de manifestação
cultural do nosso povo e a matéria-prima
com que os meios de comunicação manipu-
Iam, com deformação, esse mesmo povo. Nós
estamos sem trabalhar e entretanto o pro-
duto do nosso trabalho está sendo usado
ininterruptamente, gerando lucros cada vez
maiores, sem que nós recebamos um níquel
sequer da parcela que a Lei 4 944, Artigo 1.°,
nos garante. Isso porque, para podermos tra-
balhar, tivemos de abdicar de nossos direi-
tos. Esse é um exemplo claro da violência
que sofremos. Ninguém cede de livre e es-
pontanea vontade, mas sim pela fragilidade
individual do artista diante do poder eco-
nómico das empresas que distribuem as opor-
tunidades de trabalho e pagam os salários.

Proibido de entrar na Hebert Richers,
desde que começou o movimento, e logo após
também na Peri, Telecine e Tecnison, Jorge
Ramos, que durante três anos interpretou o
Homem de Seis Milhões de Dólares, diz que
hoje está reduzido ao homem de seis mil-
réis, porque se engajou num movimento "que
transcende o próprio setor de dublagem, so-
mando as reivindicações de toda a classe ar-
tistica brasileira, pela sua produção artisti-
ca, pelo seu mercado de trabalho, pela ma-
nifestação cultural brasileira".


