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MDB garante a
Chagas Freitas
Governo do Rio

TEMPO
Nublado ainda sujeito a instabilidade com chuvas estemperaparsas.
tura em ligeiro declinio. Ventos Su- •
doeste fracos a moMáxima
derados.
em
Santa
24.4
e
Mínima
Cruz
15.2 no Alto da
Boa
Vista.
(Mapas no Caderno
de
Classificados)
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À Convenção Nacional do MDB deciontem,
diu
por 328 votos contra 40, que a
seção fluminense poderá participar das
eleições de Governador e Vice-Governador.
Foi-mantida, entretanto, a proibição para
a disputa da vaga de senador sem eleição. O resultado garante o Governo do Estado para o Sr Chagas Freitas, já indicado
-\
candidato à Convenção.
Os convencionais optaram por um documento apresentado pelo Deputado Freitas Nobre (SP) e a decisão é extensível aos
outros Diretórios, com direito agora á resolverem a conveniência de participar das
indiretas. Para a decisão, os chaguistas fizeram um acordo cornos autênticos.
Segundo o acordo, referendado pelos
amaralistas, o Diretório do Estado do Rio
apoiará a candidatura do CJeneral Euler
Bentes, se o MDB vier a apoiá-la. O documento que a Convenção aprovou não se
referiu expressamente à Frente Nacional
pela Redemocratização.
A Convenção, no entanto, demonstrou
que o Partido está dividido em relação à
Frente e vários oradores condenaram veementemente o Senador Magalhães Pinto
e o General Euler Bentes, já lançados
candidatos à Presidência da República. A
maioria destes oradores frisou que o MDB
não precisava "nem de pijama nem de
banqueiro".
A-única referência a grupamentos oposicionistas não vinculados do MDB foi discreta', sendo eles chamados dé "forças everttualníente articuladas em torno do objetivo
comum da volta ao estado de direito". Os
autênticos, pesfo acordo teráO;-q>'-órjLim, numá iutúíat C^lhção|-:'j^á"propOTem7''se
for o caso, a adésãp do Partido a movimento do General Eiíjer edb Senador Magavíhãés Pinto. (Pág/4 e editorial fiáipág. 10)
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QUEM
POSSA , INTERESSA*
— Foram
os seguinte,
perdidos
'«o.
documento»
d.a .31-5-75;
Cart. identidade, CP., cam- habiliiaçâo, cartões, cartão credito
da Mesbla «.Tavares, talão che.
quês Econômico, Itaú, Ben Vis' ta, cen. prop. do veiculo placa
ZY-0263 todos orn nome PAU-.

f

M

tíem,

252-Í462,

Países da OTAN

anmentam em
3% armamento

íXiRAVlOUSE
a "chassi
Plaqüeía
ce
identificação do
ri° BP
4-±'^.96.92/'0
¦"¦'
. do í carro
I
a
c
0
p
¦ WV-7'iA9 marca V.W.
EXTRAVIOU.SE 'O wcpòstio
compulsório pertencente ao Sr.
Jonas. de Sá Mari&ni. n°, . .
240164 no valor de 16.000,00.
...
EXTRAVIOU-SE
As carteiras
.-.' de n9s 19.335 - Reg, 70.562(2)
-• do
CREA,
Expedidos
em
.24/05/1972.
EXTRAVIOU Recibo corhpuP
sório do s Banco do BracH de'
¦¦"
n° 238385 em nome de SA. - MUEL PUÍERMAN. .
FOI
EXTRAVIADO - O alvará
':-;
de localização da firma MAS.
!iS.Ç-TER
SOM APARELHOS EIE1RO¦'-,-NICOS•-.
-ESERV.
.TÉCNICOS
LTDA. com sede. nesta cidade'
-_a R. Vise de Pirajá 156 loja
. A. Sala 406 parte, inscrita no
CGC-MF sob o n° 29.521663/
Gratifica-se
com
,.: 0001-3.
Cr$
2.000,00 a quem devolver. Sr.
Cosift.
m
BEM
ORATIFICA-SE
Quem
devolver 2 cadeias,
1 Cocker
Dourada e I Lulu Mestiça Marrem. lei.: 342-4805.

Depois de o Presidente Jimmy Carter afirmar que òs Estados Unidos irão à guerra, "com
todas -as forças necessárias", para defender a
Europa em caso de ataque, os 15 países da OTAN
decidiram ontem, em Washington, aumentar
em 3% anuais seus orçamentos de defesa,* em
resposta ao fortalecimento do Pacto de Varsóvia.
Carter reafirmou ijue ovgrupó de planejamento atômico examina detalhadamente a modernização das forças nucleares dos Estados
Unidos, isto é, os dispositivos móveis ou de lançamento serão adaptados para a instantânea
utilização de bombas de néutrons, se elas forem
produzidas no futuro próximo.
. Em Praga, o Presidente da União Soviética,
Leomct Brejnev, acusou os paises da OTAN de
"contraditória":
apropraticarem uma política
var o fortalecimento de suas Forças Armadas
para depois defender o desarmamento na conferência da ONU. Brejnev fez propostas para o
desarmamento, como. a renúncia ao uso de armas atômicas.

I

INSTITUTO DOS ECONOMISTASRJ — Gratifica-te bem quem
encontrar pasta preta com-documentos
do
IERJ.
Tel.
Praça
Mahatma
.287-5804
ou
Gandhi n? 2 sala 1219 (tarde).
PINTO DA ROCHA FÍi
[YvíY IZIDRO
'LHO,
declara que teve extralermopláutico
viado b cartão
relativo à Carteira Profissional
'
número
emitida
sob
33&t-D,
o
j
\
pelo CREA da 5a. Região (RJ).
UMA CRIANÇA ESTA TRISTE 17
entre
os
dias
e
18
de
desapareceu
1 -ra
maio
p.p.
alemão
choito
Manto
policial
,!*(¦¦¦
Preto, de
1 ano. na ali, do
Km 125 da BR-I0I. Rio-5antos,
entre
o Município
do
frade
e a Usina da Furnas. Gratificfi.
se
muito
bem
a
der
quem
informações
do
do
paradeiro
mesmo lidos tels. 287-0231
e
267-0921.. Dona Selma ou Lu.
* .
• rA,--.*.
-.
,,
•tf

V.

O Primeiro-Ministró britânico James Callaghan disse que os norte-americanos estão fazendo."uma avaliação apressada, confusa e ingênua" da ameaça soviética e cubana à África.
"Aparentemente,
novos Cristóvão Colombo estão
partindo dos EUA para descobrir a África pela
primeira vez", comentou.
O Governo de Cuba acusou o assessor da
Presidência dós EUA para a segurança nacional, Zbigniew Brzezinski, de "troglodita hoje
convertido em conselheiro". Afirmou ainda que
sua recente visita à China, "cínica, aventureira e
irresponsável", significa o estabelecimento de
"um conluio"entre Washington e Pequim, com
"séria ameaça
à paz e à distensão". (Págs. 12 e 13)

M-_M_-_---MMHHHMHM_HI_____________

EMPREGOS

¦_!____¦_____________________________¦_¦___¦¦¦¦
'

'f: tmnmmmmmmmmmmmmt
'

.*¦'

i-. 210

DOMÉSTICOS

AGSNílA
SIMPÁTICA
222-3660
s/
atende
imediato
de; cozinheira,
arrum.
pecido
cop. babá, 1/ serviço, acompanhantt, etc. Temos lambem diarislas, faxineiras,
lavadeiras
pasta de iras, nossas domésticas
são realmente selecionadas. R.
Ivarislo da Veiga, 35 S/1412.

¦r

ANTIGA ag. alemã D. Olga há
IB anos na tede própria reabriu (opa 534 Ap. 402 cozinheiras, babá, copeira 235-1024
« 235-1022.

¦*

•

A UNIÃO ADVENTISTA oferece
k—> servieais
p/ coz., copa, arru*
'inação,
babás educadas e espenalizadas recém-nasc, acompanhantes p/ idoso» ou enferchauffeurs,
mos, govern.
caaeíros. Todos c/ refs. idôneas
damos prazo adap. • contr. ga*
t.
rantido ficarem 6 m. esperando
- Tels.
«ubit.
255-3681 255-8941.

-'\

A

COZINHEIRA
babá
copeira
lem sempre disponível a antiga
agencio alem. D. Olga há 18
jwos trabalhando honestamente
rw lede própria Av. Coparebana 534 ap. 402.

AGENCÍA "BABA*
ACOMOU
PANHANTES" p/idesos ou entermos,
cozinha
fina,
forno
fogão,
motorista,
governanta,
mordomo, copeiro(a) à francasa, tudo isso á nossa especialidade,
o
serviçal
dedicado,
cônscio das obrigações p/ casa
•I* trato. 255-6602 - 236.666*.

h

ARRUMADEIRA-COPEIRA - P/
familia de 3 pessoas precisa-se.
Paga-se muito beçn e pede-se
does.
o
refs.
R.
Hilário
de
Gouveia 18/501 — Copacabana
AGENCIA MINEIRA - Tam ampregados domésticos com raferências tiradas in loco, Babás,
cozinheiras,
copeiros
(as),
acompanhantes, chauffers,
caseiros (sem filho), etc. Damas
Prazo de adaptação e contrato
de
Garantimos
permanência.
ficarem 6 meses. Em caso de
troca substitutos 2 3 6-1191,
256-9S26.
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Favela carioca
pode ter foco
de febre suína

Dias antes de constatar que seus
animais estavam atacados por uma
doença — só ontem um laboratório
norte-americano confirmou ser febre
africana — o dono do Sitio Floresta
vendeu oito animais para moradores
da favela Nova Brasília, no Rio, onde
técnicos do Ministério da Agricultura
sacrificaram uma porca, sob suspeita
deícínítaminação.
Confirmada a contaminação — o
laboratório da Universidade Rural dará seu diagnóstico amanhã—. os 4
mil suinos criados por favelados serão
mortos e o Rio declarado, zona de
emergência 2ioo-sanitária. (Página 8)

-, *^\â?

_H_^__________HB^ll_______________________r^^^ s -^

Gustav Franz Wagner confessou ser o homem de Sobibor

Frans Wagner
é o homem
de Sobibor

Alemanha Ocidental (campeã de
1974) e Polônia (3a. colocada) abrem,
às lòh de hoje, a lia. Copa do Mundo
no Estádio do River Plate, em Buenos
Aires. O juiz será o argentino Angel
Norberto Coereza e a partida televisacia para o Brasil. Na solenidade de
Inauguração, que começará às 13hl5m,
discursarão os Presidentes da Argentina e da PIPA.
. Em Mal dei. Plata, ò Brasil treinou com Gil na ponta, esquerda e Coutinho definiu o time para a estréia,
com Toninho na lateral direita e Nelinho de fora. Os jogadores estiveram
no campo onde será disputada a partida: acharam-no pequeno e a grama
fofa. (Páginas 28, 29, 30, 31 e 32)

Reconhecido em dramática acareação
com um polonês que sobreviveu ao campo
de extermínio de Sobibor, Gustav Franz
Wagner disse que espera a execução tranquilamente, se for condenado. Mas, como
seu .chefe Stangl e como todos os outros,
ele disse qüe nunca matou ninguém.
O Ministério da Justiça já decretou sua
prisão preventiva por 90 dias e ontem mesmo o DOPS de São Paulo o entregou à Poli cia Federal, onde aguardará a chegada da
documentação que informará sua extradíção. A Alemanha tem já concluído o processo
que vai remeter ao Brasil. A Polônia poderá
fazê-lo. E também Israel. Em Sobibor, na
Polônia, ele cometeu seus crimes — aproximadamente 300 mil judeus mortos.
O reconhecimento e a confissão de
Wagner são o coroamento de uma operação
conduzida a partir de uma reunião em Itatiaia descoberta pelo JORNAL DO BRASIL
— à qual ele não compareceu — mas aproveitada por Simon Wiesenthal para denunciar sua presença no Brasil. Com o mesmo
nome, com situação completamente legalizada ante a polícia de São Paulo, não foi difícil à polícia apresentá-lo na noite de terça-feira. _ •
A garantia de que Gustav Franz Wagner estava em São Paulo foi dada ao correspondente do JORNAL DO BRASIL Mário Chimanovitch, em reportagem publicada no dia 19 último. (Páginas 24 e 25)

Av. Perimetral
já elimina
engarrafamento!

Igreja denuncia ,
violação de sua
correspondência

A inauguração da Avenida Perimetral teve reflexos imediatos no
transito: o percurso da Praça Mauá
à Avenida Brasil, pela Rodrigues Alves, passou a ser feito em quatro minutos, depois que o fluxo mais intenso de veículos se transferiu para a via
elevada. O Presidente Geisel e o Governador Faria Lima entregaram a
obra às 15h.
Em sua visita ontem ao Rio, o
Presidente da República inspecionou a
construção do porto de Sepetiba,
inaugurou instalações do Hospital dos
Servidores do Estado e o eixo de acesso ao Aeroporto Internacional. Na Av.
Rodrigues Alves, as obras complementares devem durar três meses. (Pág. 151

A violação de correspondência do estrangeiro para o clero, com identificação do remetente e, sobretudo, quando há o selo do Ceiam,
é uma das mais incisivas reclamações dos bispos brasileiros no documento que será encaminhado à Conferência do Episcopado LatinoAmericano, em Puebla, em outubro.
A censura discriminatória, a proibição de
prelados a comparecerem a programas de rádio
e televisão, as dificuldades impostas para a vinda de missionários estrangeiros, a censura discriminatória a jornais e rádios da Igreja também constam do documento a Pastoral de
Comunicação Social da CNBB. (Página 26)

Alemanha e
Polôniaabrem

Copcàsm

Ofarace a toda
A CIDAOE cidade o melhor serviço na co*
locação de domésticas.
Coz.
fina, simples, variada • forno*
fogão,
babás,
acomp.
arrum.
motor, caseiros, etc. Garantimos
o nosso serviço c/ seleção criteriosa • subst. imediata, cham. a Cidade. Ttl. 236-5693 D. Cyrane.

ARRUMADEIRA - P/ todo lerv.
casal trab. fora precisa-se, foigas tem. Ord..2.000. Av. Copa,
610 i/ loja ?05.

AG. NOVAK 237-5533
236-4719 domésticas e
diaristas ainda a melhor.
A

COZINHEIRA BABA E I COP
— P/ Casal com bebê de 3
"i. 3.500 cada pessoa 256-33<:6
Av. Copa 1085/202, 2? andar.

s
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Reconhecido por Stanislaw Szmajzner (E),

A COZINHEIRA - Precisa-se p/
trivial
variado.
Paga-se
bem.
Pede-se
refs. Tratar Av.
Alexandre Ferreira, 46/ 401. Tel.
- 286 0356.
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CADELINHA
MAITES
PELUDA Branca extray i a d a proximidades
Hotel Copacabana, responde <ao nome de
"Britt".
Generosa- rec o-mpensá. 2374350
ou Rodolfo Dantas, 85.

200
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AGENCIA
RIACHUEIO Que
desde 1934 vem servindo ao
RJ. Oferece copa arrum. babás,
coi e diaristas partir 1.500,00
231-3191 e 224-7485.

A COZINHEIRA - Precisa"
ra todo o serviço. Paga-se bem.
Pede-se referências. R. Visconde de Pirajá, 592/504.
Tel.
227-9985. Ipanema.

A COZINHEIRA - Só para cozinhar,
preciso c/muita
prática
e ref. Pago bem. R. Gago Coutinho,
66
ap.
503.
Tel.
245-3782.

DOMESTICA"
AG.
CENTRAI
Ofer. babás — .arru. cop. coz.
— fogão — fax. diar.
s.
forno
'caseiro —
Av. Copa 610/ 510
- 1. 236-3161.

AGENCIA FILIAL D. OIGA. Hi
10 anos of. cozinheiras, babás
e copeiras
escolhidissimas
c/
doe. e ref. 237-7191 a 256-8346

ARRUMADEIRA —R. Vise. .'Itaúna, 265 (fina; da Lopes Quinta]
Paga-se
Jardim
sal.
Botânico.
mínimo
mais
INP5.
Exige-se
referências.

&v

Petrobrás cede
todo o litoral
a estrangeiros/*
A Petrobrás decidiu abrir toda a
plataforma continental à exploração
através de contratos de risco com companhias estrangeiras, pois concentrará
suas disponibilidades financeiras e
técnicas na exploração e produção da
Bacia de Campos, no Estado do Rio
de Janeiro.
A decisão considerou a exiguidade
de recursos da Petrobrás para desenvolver convenientemente a região de
Campos, tida como a mais promissora
paira produção, de petróleo no pais. No
momento, examina-se a possibilidade
de se estabelecer'áreas de explbraçSo
sob risco em terra: no Paraná, Ma«;inhâo e no médio'Amazonas. (Pág. !(.)•

Indústria paga
mais para não
ampliar areve
"À indústria automobilística
resolveu pagar um' preço mais
alto e contribuir para a paz social
no país, pois não queria'correr o
risco de ser acusada de deflagracão de um movimento grevista
nacional" — afirmou o presidente
do sindicato patronal, Newton
Chiaparini, ao justificar o acordo
assinado com os metalúrgicos de
São Bernardo do Campo, ontem
de madrugada.
Pelo acordo, negociado dudurante 19 horas, mais de 62 mil
horistas do setor de produção de
oito empresas automobilísticas
receberão aumento de 11% e antecipações salariais "O de 13,5%,
mais imamoos parcelados.
por tan te nao eram os 20 % piei.èaaos, mas o fato de o trabalhaüor saoer parar e fazer greve" —
comentou o presidente do Sindicaco dos Metalúrgicos, Luís Inácio da Silva, o"a Lula.
Para ele,
politica salarial,
que causa um grande sufoco à
ciasse operária, esta totalmente
será posalterada na prática" e já"um
açorsivel, no próximo ano,
uo coletivo de trabalho, com a extuiçao pura e simples do dissíuio".
A primeira convenção salarial a margem do Governo, depois
de 1964, realizada diretamente por
empregados e empregadores, sob
ameaça de greve dá "a certeza de que a lei não impede um
acordo direto entre o capital e o
trabalho", segundo o Ministro do
Trabalho, Arnaldo Prieto. O Ministro da Fazenda, Márip Simonsen, declarou não se opor, desde
que ó aumento não seja repassado ao consumidor. (Página 16)
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Coluna do Castello
MDB teme perder
sua identidade

Íl
•
f
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Brasília — São de natureza vária as
preocupações do MDB com sua possível inclusão ha Frente única de Redemocratização. A mais importante delas, no entanto,
parece ser o receio dos dirigentes partidários
e da sua representação parlamentar de perder o Partido a sua identidade, com grave
prejuízo para a campanha eleitoral de 15 de
novembro. Integrando uma Frente Única,
que sem ele não existirá, pois dela será o instrumento legal indispensável, o MDB corre
o risco de descaracterizar-se na disputa das
cadeiras do Congresso e das Assembléias.
Bastará a qualquer candidato da Arena, a
exemplo do Senador Magalhães Pinto ou do
Senador Teotònio Vilela, ingressar na Frente, para adquirir condições de disputar votos na faixa da Oposição. A Frente se identifica com as inspirações democráticas do
Movimento de 1964 e promete lutar pela realização dos objetivos iniciais da Revolução.
Logo, nada impedirá a umarenista ingressar
num movimento que, fiel às origens comuns
dos dois Partidos, náo contesta o sistema
mas apenas luta para acelerar as aberturas
democráticas.
• A Frente única, como se sabe, foi uma
ação tática a que se recorreu para reunir
num só movimento as candidaturas presidenciais do Senador Magalhães Pinto e do
General Euler Bentes e para apelar ao MDB
no sentido de que lhe aesse, com a sua legenüa, o veteuto indispensável ao encaminaamento de qualquer das duas candidaturas. Na meaiaa em que uma delas abrisse
a Oposição a porta no Poaer, estaria ouviamente com a possibilidade de quebrar resistencias e por o fartiao ae Oposição a seu
reooque. As duvidas persistem, seja quanto
à legalidaae ao registro da candiaatura do
Senaaor mineiro, malgrado a trdnquilidaae.
jurídica do Senador Acioly Filno, seja
quanto à disposição das aissiaências da Arena ae sufragarem outro nome que nao o do
General tiyueiredo no Colégio Eleitoral.
¦ O que ambos os candidatos pregam corresponae às aspirações nacionais e gera expectativa. favorável na opinião pública. O
entanto, de algo mais paiMDB precisa,
'que no
mobilização popular para inpável do
vestir contra um regime que tem a seu dispor/todo o arsenal do arbítrio e contra um
.candidato que o Ministro do Exército apresenta como candidato do próprio Exército,
sem que haja contestação possível a uma
afirmação política que envolve a responsabilidade do mais poderoso ramo das Forças
Armadas. O General Figueiredo, cujos partidários vivem em plena euforia desde a
coincidência das dificuldades entre o
General Euler e o Senador Magalhães
Pinto e a ordem do dia do General Bethlem, além dos já referidos instrumentos e apoios de que dispõe, disputa
também na faixa da liberalização mediante
o projeto Geisel de distensão, que parece
corresponder com mais realismo ao pensamento médio dos Comandos Militares, ainda que as bases já manifestem maior impaciência ou menor apego à preservação de
fatias de poder cujo uso incompatibiliza se-.
tores militares com a opinião civil.
Os dois candidatos dissidentes dispõemse a prosseguir a pregação em favor da imediata devolução dos direitos populares. O
General Euler praticamente a iniciará, pois
não tem passado de declarações à imprensa,
mas ao que deixou entender irá às reuniões
a exemplo do que faz seu concorrente e
companheiro Magalhães Pinto. Quanto ao
Senador mineiro, manifesta crescente confiança no êxito da sua mobilização a ponto
de não hesitar em prever, como o fez em Teresina, a possibilidade de eleições diretas
ainda este ano. Bastaria que o povo unido o
quisesse para que o Governo se rendesse a
essa realidade. Há um surpreendente otimismo na esperança manifestada pelo Sr
Magalhães Pinto, mas o fato é que essa candidatura há quase um ano se alimenta de
esperança e o alimento não parece tão destituído de substancia, pois tem sido suficiente para manter na liça o candidato e lhe
dar crescente substancia popular.
O General Euler Bentes seguirá o mesmo caminho. Seu auditório será diferenciado, esperando-se
que ele mobilize setores im"glorioso
Exército da reserva",
do
portantes
além de atingir faixas do serviço ativo, nas
quais ele e alguns de seus companheiros sustentam uma influência residual, suficiente
contudo a assegurar-lhe um lugar, ao longo
dos últimos meses, nas cogitações presidénciais. Como se sabe, quiseram fazer dele Governador do Rio de Janeiro, mas assim como recusara a Vice-Presidência também recusou a governança, na expectativa de ter
oportunidade de servir às Forças Armadas e
ao pais em oportunidade que se lhe afigurasse mais propicia. Ele acha que essa oportunidade se apresentou e por isso pôs-se à
disposição para ser o candidato que, se eleito, eliminaria perspectivas sombrias que enxerga no horizonte.
A disputa entre os dois candidatos seguirá até o dia 14 de julho, prazo final para
realização da Convenção do MDB, se até lá
o Partido se decidir a ingressar na Frente
Única. Nessa hipótese a batalha se travará
dentro do Partido entre autênticos e moderados, a menos que haja acordo preliminar,
como parece indicado no reconhecimento
do General Bentes de que o Senador MagaIhães Pinto não retirará sua candidatura.
O dramático para o Partido da Oposição é
que terão seus candidatos parlamentares de
acompanhar a campanha presidencial até o
dia 15 de outubro, liberando-se para sua
própria campanha apenas no mês que precede as eleições. O MDB ainda não acredita
na vitória com Magalhães ou com Euler.
Por isso mesmo pensa mais no ônus do que
noa. vantagens da aliança. E' possível que os
canãxdatos ponham seus trunfos na mesa,
se é que os têm, e constranjam o Partido a
tentar a grande aventura do Poder.
Carlos Castello Branco
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1? Caderno

Brasília — O porta-voz oficial do Ministério do
Exército, Chefe do Centro de Relações Públicas, informou ontem aos jornalistas credenciados que não
tinha informação a respeito de uma possível resposta do Ministro Fernando Bethlem à nota do Senador Paulo Brossard, condenando a atitude de
apoio do Ministro ao candidato oficial à Presidéncia da República.
Como o General Fernando Bethlem viajou ontem para o Rio, onde permanece uma semana, seu
assessor em Brasília, Coronel Edmirson Maranhão
observou que, caso o Ministro queira responder ao
lider da Oposição, poderá fazê-lo em seus contatos
com a imprensa carioca, durante as visitas a unidades do I Exército. Na hipótese de preferir se explicar através de uma nota escrita — como tem sido
seu hábito — o Ministro do Exército poderá se utilizar do Centro de Relações Públicas do Exército.
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Quinta-feira,

Ministério não informa
sobre possível resposta
de Bethlem a Brossard
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Numa área de fácil acesso, de valorização
crescente e privilegiada localização, surge
o mais importante endereço comercial do
Rio. A-Torre de Comando Cha es de
Gaulle—Centro Empresarial. Que ganhou
esse nome justamente porque é o endereco ideal para quem precisa mais que
uma simples sala, mais que um mero
ponto de referência.
A Torre de Comando Charles de GaulleCentro Empresarial é uma inteligente inversão de capital para você, investidor. Ou
para você que vai investir mesmo no seu
trabalho como médico, advogado, engenheiro. etc.
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MUITO ALÉM DA BARREIRA...

VISIBILIDADE TOTAL PARA
SEU GRANDE VÔO.

SALAS DE LUXO OU
CONJUNTOS DE SALAS
COM GARAGEM.

mamais

No local, aeração e iluminação perfeitas.
E, você sabe, isso é importante para
quem trabalha. Assim como é importante
a magnífica paisagem que se tem. Todas
as salas e conjuntos de salas são de
frente: para o mar ou para os jardins do
Aterro do Flamengo.

A Torre de Comando Charles de Gaulle—
Centro Empresarial está no centro da cidade, mas bem protegida dos ruídos e do
tráfego congestionado. E o seu isolamento
acústico torna ainda maior a sua tranqüilidade.
"

DA ZONA SUL E DA ZONA
NORTE AO CENTRO SEM %
ESCALAS.
Servida por três free-ways (A pista d
Aterro, Av. Perimetrál e o viaduto di
acesso à Ponte Rio-Niterói), a Torre de
Comando Charles de Gaulle—Centro Empresarial liga você a qualquer ponto da cidade sem que seja preciso vencer o trafego do centro. Da Torre de Comande
Charles de Gaulle—Centro Empresaria!
você fica a 50 minutos de São Paulo
Belo Horizonte. Já imaginou quanto vale .
certeza da pontualidade, principalmer ¦
-para quem vive de marcar horários?
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Fm ueiiredo se preocupa com distribuição de renda
Brasília — O vice-líder do Governo no Senado, Virgílio Távora, ao sair do gabinete do
General Figueiredo, afirmou que o candidato
oficial à Presidência da República "está altamente motivado para.os problemas de distribuição dia renda nacional", e que os planejadorés do futuro Governo "estarão com as antenas voltadas para essa questão".
Informou que, durante a campanha eleitoral, a Arena vai defender o Governo das criticas referentes ao custo de vida "dizendo a
verdade: que a situação está ruim, mas estaria pior se o Governo não tivesse adotado as
providências que tomou". Disse que as intenções já manifestadas pelo Governo, visando às
reformas políticas, "cobrem praticamente o

leque de reivindicações da atual frente ampia".

Frentes
O Governador Indicado do Ceará pérmaneceu 45 minutos com o General Figueiredo e
depois ressalvou ter sido "muito provinciano",
pois só tratara da política cearense. Revelou
no entanto, que ele e o General Figueiredo estiveram recordando "outras frente amplas
que por este pais houve. E chegamos à conclusão de que umas e outras a nada levaram".
Comparando com a frente ampla de 1967,
o Senador opinou que os objetivos são os
"A
mesmos, embora de composição diferente.
outra queria mais açoadamente o que esta solicita com mais calma".

Sacola.

Visitas de hoje

O General João Baptista de Figueiredo
concederá hoje as seguintes audiências:
10h40m — Grupo de empresários integrado pelas seguintes pessoas: de São Paulo, os
Srs Adolfo Lidenberg, Gerry Lins Field, Gianne Franco Samaja, Manoel Antônio Bravo Caldeira e Plinio Yidigal Xavier da Silveira; do
Paraná, Sr Mario de.Mari; de Minas Gerais,
Srs José Alvares Filho, José Pereira Campo,
Jugurta Alves Ferreira e Moacir Muzzi; de
Pernambuco, Srs Antônio Celso Cavalcanti de
Andrade e Gilson Machado Guimarães; do
Maranhão, Sr Ruy Ilayno Coelho,de Abreu;
de Santa Catarina, Sr Hanns Victor Schmidt;
e do Rio de Janeiro, Srs Sylvio Siqueira Cunha,
Edward Hellal, Marcos Rubens Dantas e Moacyr M. Leite.
16h40m — Prefeito de Anápolis, Sr Lindoln Gomes de Almeida.

Carregadinha
de utilidade.

HÉRNIAS
FUNDAS DOBBS AMERICANAS.
Oe almofodos cõncovas, locam no corpo somente em 2 lugares. Sustem a hérnia
em homens, mulheres e crianças, laváveis, sem correias, bulbos, sem elásticos.
Permitem todos os esportes. Eliminam o perigo. Demonstrações grátis-em todos os
endereços abaixo:
Av. Rio Bronco 133-18.'* • lgo. Mochodo 11 Lojo F • R. Vol. da Pátria 452 Loja J.
Av. Copo 542 Gr. 309 • Av. Copa 945 SL106 • R. Vise. Pirajá 487 5L 209
R. C. de Bonfim 370 SL 209 • R. Dias da Cruz 155 Gr. 601 • R. Maria Freitas
96 Gr. 601 • Av. Brás de Pino 24 CO-3 • Niterói - R. Cei. Gomes Mochodo 3B
Cr. 404/5 • B. H,i Av, Afonso Pena 952 Gr. 522/24 • J. F.-. R. Holfeld 828 Gr. 315
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IJBERAIS E INVESTIDORES, QUEIRAM TOMAR SEUS LUGARES.
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B SMS CM mAGm
GARAGEM NO PRÉDIO COM
564 VAGAS PARA OS
COMPRADORES
Estacionamento próprio na garagem do
prédio, com 564 vagas para os comprado-:res.
Você sabe que sala com garagem é uma
a mais pára valorização do seu
nvestimento, que poucos imóveis podem
Íjarantia
oferecer. Vender ou alugar uma sala com
í garagem será sempre mais lucrativo e rentavel para você.
nornJ
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O INVESTIMENTO DO ANO.
PREÇO FIXO ATÉ AS CHAVES.
84 MESES PARA PAGAR.

PRIMEIRA CLASSE EM LUXO
E CONFORTO.
Todas as salas são de frente para o mar
ou para os jardins do Aterro do Flamengo,
•Prédio de alto luxo. 564 vagas de
garagem. 6 elevadores de alta velocidade
com cabine de aço inoxidável e telefone
interno. Fachada em curtain-wall com esquadrias antitérmicas e antiacústicas em
alumínio bronze e vidros bronze duplos
com persianas embutidas. Ar condicionado centraLSistema de FM em todas as
salas. Previsão para instalação de computadores e telex. Sistema completo de prevenção contra incêndio.

A partir de:
Sinal

54.600,

Mensalidades fixas durante a obra

-4.55Ó,
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EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

Salas com garagem, no centro da cidade, simplificam a
vida de quem compra e garantem o lucro de quem investe.
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ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

POUSO GARANTIDO NAS 564 VAGAS
DE GARAGEM.
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HOSKEN S.A.
Planejamento e Vendas:
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JORNAL DO BRASIL

POLÍTICA E GOVERNO

I
"biônico'
Sergipe já tem suplente de

O Partido rtem, ainda, assim, outros três nomes para
lançar às eleições diretas do
senador, sem que nenhum
deles, contudo, tenha adensidade eleitoral já comprovada pelo Sr Vasconcelos
Torres. São eles o Altnirante Augusto Radmacker
(ex-Vice-Presidente da República), o Sr Rafael de Almeida Magalhães (exVioe-Govemador carioca e
ex-Deputaüo federal), e a
Deputada estadual Sandra
Cavalcanti.

Fraude eleitoral é investigada
'

Porto Alegre — A Câmara
de Vereadores de Santana
do Livramento instaurou,
ontem; comissão de Inquéri! to piam investigai o proble*I ma da fraude eleitoral e
o Vereador Carlos Araújo
(MDB) veio à Capital gaúcha depor na Assembléia
Legislativa. Ele denunciou
a existência de uma quadri-

lha que tinha acesso a documentos da Junta de Alistamento Militar, dó Cartório Eleitoral, do Cartório de
Registro Civil e do Minlstério do Trabalho daquela cldade, na fronteira brasilelro-uruguala, para formecer documentos falsos a
mais de 3 mil uruguaios que
atualmente moram no Brasil.
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Deputado estranha homenagem a Rui
Salvador — Durante a
primeira seção da Assembléla Legislativa do Estado,
depois da visita do General
, Figueiredo à Barda, o Deputado Elqulsson Soares
(MDB-BA) afirmou que o
convite feito ao candidato
à Presidência da República
para que participasse, naquele recinto de uma homenagem a Rui Barbosa, "não
homenageou Rui, pois ele,
certamente, rejeitaria tais
homenagens. Afinal, o homem levou toda a sua vida
combatendo o militarismo,
• a Assembléia trás para
homenageá-lo um projeto
de ditador".

l9 Caderno

D

"Autênticos" deram
apoio a Chagas

Arena do Rio divulga candidatos
A Arena do Estado do Rio
divulgará hoje 'as suas chapas de candidatos à Camara federal (70 nomes) e Assembléia Legislativa (14 0
concorrentes). O único problema do Partido com vistas a Convenção Regional
de domingo, na sua própria
sede, à Rua- Buenos Aires.
24, é a pouca receptividade
que o Senador Vasconcelos
Torres vem dando aos apelos dos que desejam vê-lo
disputando a reeleição.

19/6/78

Convenção permite que 1vIDBdispute Governo

¦ A revelação foi feita pelo
no MDB. ti.siiicòmpativel de continuar
Brasília — O MDB decidiu ontem, em
'/li, deveria ser conem
tomada
ia
decisão,
Nacional
extraConvenção
sua
Senador,
na
quarta
presenpróprio
firmada. Acentuou que os jornais do Sr
participar das eleições indireça do presidente regional ordinária,
Chagas Freitas criticam diariamente os
escolha do futuro Governaa
tas
para
da Arena, Arnaldo Garcez. dor do Rio de Janeiro. Não indicará, polideres oposicionistas e que quando íoi'
cassado o ex-Deputado Lisaneas Maciel,
O!Sr Albano Franco é filho rem, candidato ao cargo de Senador ino Sr Chagas Freitas participou de um
O resultado — 328 "sim" contra
do Senador Augusto Fran-1 direto.
"não"
— foi comemorado pelos parbanquete comemorativo. Aos; gritos, o
co, indicado para substituir 40
Frei-, Deputado Miro Teixeira (RJ), chaguista,
Chagas
'Governador'
do
ex-Governador
tidãrios
RollemJosé
o
disse que isto não .era verdade. Prossetas, que o consideram praticamente esberg Leite.
guindo em seus ataques ao ex-Governacolhido para o Governo.
dor, o Deputado Coutinho disse: "Aqui
O MDB convencionou a posse do funtf Convenção multa gente fala pelo pafavoresultado
um
a
turo Governador
TRE pede rigor da Lei Falcão
rável nas eleições para Deputados esta- • trão", o que não ocorria com ele.
Salvador — O Presidente mas levados ao ar nesta Ca- duais a 15 dé novembro próximo, mas
dos 328 sim, 106 foram contra esta resProposta
do Tribunal Regional Elei- pitai.
Oficies foram feitos tam- trição. Um dos convencionais, Sr Frantoral, Desembargador Ari"no
a
dizer
«nissoRessaltando que tinha o apoio de
valdo Andrade, enviou ofi. bém às direções de com o cisco Timbó (PR) Srchegou Freitasqueé
Chagas
e TV,
paMDB o nome do
mais de 100 companheiros, o ex-líder
cio às Delegacias do Dentei ras de rádio
"máximo
cuidado lavrão".
Freitas Nobre (SP) apresentou um doè da Policia Federal, pedin- pedido de
desses procumento, representativo do pensamento
do aos dois órgãos mais ri- na fiscalização
desportiinclusive,
gramas,
médio, para ser apreciado pela Convendivide
Frente
gor na fiscalização e con- vos
divere outros que em
trole com a finalidade de
ção. Destacava em sua proposta o üicon'
emissoras são produziA convenção demonstrou que o Parformismo de vários setores, a pregação
iaiser cumprir a legislação sas
Pinto e Teotôdos a titulo de prestação de tido está dividido em relação à Frente
dos Senadores Magalhães
"a reunião de forças
^ue impede propaganda serviços, e que descambam Nacional pela Redemocrattzação e vánio
Vilela
e
que
eleitoral através' do rádio e
eventualmente articuladas em torno-do
para, sim ultaneamente, rios oradores condenaram veementemenobjetivo comum da efetiva implantação
, TV , mas que vem sendo promover a reeleição o\i te o Senador Magalhães Pinto e o Gedo estado de. direito está a exigir uma
neral Euler Bentes, Já lançados candiburlada em alguns progra- eleição dos interessados". ,
articulação cujo sentido ético repouse
datos à Presidência da República. A
nuni programa minlmo".
frisou que o MDB
maioria
destes'òradores
Sugeria que cada Seção Regional ";
i.
Presidente do Incra disputa Senado
não precisava "nem de pijama nem de
Ao término da Convenção, o ' decidisse participar ou não do processo
banqueiro".
foi
INCRA
do
do
—
presidente
O presidente
i São Luís
indireto para os Executivos; no âmbito
a senatórla Deputado Genival Tourlnho (MG) dizia:
do INCRA, Lourenço Vieira lançado o para Nunes Frei- "A doença de Chagas atingiu até os auestadual". Os convencionais deveriam
concordar, também, em participar da
da Silva, foi lançado candi- direta, grupo.
reufazer
nossa
de
Agora
temos
tênticos.
apresentambém
daito a Senador pela eleição re decidirConvenção
sucessão presidencial com "o
próxima
nião".
dode
direta, devendo concorrer tar na
de
restaurar o pleito direto paobjetivo
Extraordinária
Convenção
A
nome do
quarta
em novembro com o Sr José mlngo próximo.o
ra todos os cargos eletivos". Os cândida17h52m
terminou
às
19h45m
e
começou
às
José
estadual
Deputado
Sarney, cujo nome foi taditos a Presidência da República deveriam
Assem- sem ter sido Interrompida. Áo abrir a
cado pelo Planalto. A indi- Blouf, presidente da
se comprometer com os seguintes itens,
Deputado
MDB,
do
o
reunião
conpresidente
para
cação íoi feita pelo Gover- bléla Legislativa,
além do programa do MDB:
a
frisou
Guimarães
(SP)
Ulisses
vtoe-Goque
nador Nunes Freire na noi- correr ao cargo de
1 —.Revogação imediata dos atos de
havia sido convocada para
te de terça-feira, momentos vernádoir com o Deputado Convenção
e reformulação das leis prlvatlexceção
—
ou
decidir assunto especifico
depois de chegar de Brasi- Artur Teixeira de Carvalho, não de eleições Indiretas noparticipar
vas das liberdades públicas e privadas;
Rio
de
Ja; lia, onde foi recebido pelo
2) respeito ao principio de separação dos
que foi o indicado pelo can- neiro — e a decisão seria adotada pela
I Presidente Geisel.
Poderes do Estado, independente e harJoão
Governador,
didato
a
O
total
de
votos.
maioria absoluta
preEm reunião no Palácio
mônicos; 3) elelções_dtoetas em todos os
visto era de 709, pois havia votos cumu: dos Leões, quando o nome Castelo.
niveis; 4) restauração constitucional da
lativos, como o dos parlamentares que
declaração de direitos e garantias indiintegram o Diretório Nacional.
viduais em toda a sua plenitude; 5) exFoi designada pelo Deputado Ulisses
Adauto Bezerra ameaça renunciar
tinção da pena de morte, da prisão permoções
para examinar as
— O ex- depois de uma série de reu- Guimarães,
.
pétua e do banimento; 6) adição do pluFortaleza
'.
que fossem encaminhado-* à mesa, uma
Adauto
Sr
o
ripartldarismo; 7) liberdade sindical, reentre
niões
BezerAdauto
Governador
pelofe Srs Paulo Brosformuladas as leis e disposições que pèrpoli- comissão integradaRS),
; ra, candidato ao Senado pe- Bezerra e seu grupo comScalco
Euclldes
sard (Senador,
mitem a tutela governamental; 8)* prin. lo voto direto, ameaçou on- tico, durante a qual o ele- .presidente do Diretório Regional do Pacíplo federativo è republicano, fortale• tem desistir de sua can- ipntaimieinto de alguns
raná), Lázaro Barbosa (Senador, GO),
oendo-âe a autonomia dos Estados e dos
dldatuiia, se o Senador Vir- mentos ligados aoo Sr Távo- Joel Ferreira (Deputado, AM), Jarbas
municípios; 9) liberdade de cátedra e de
. gilio Távora, futuro Gover- ra foi considerado insolente Vasconcelos (Deputado, PE), Erasmo
atuação política não partidária das entli nador. do Ceará, ,náo exigir e comprometedor. O ex- Martins Pedro (Deputado, RJ) e Tancrei dades estudantis; 10) convocação de uma
de todos os integrantes do Governador diz que publies- do Neves (Deputado, MG). O Deputado
Assembléia Nacional Constituinte para
í seu grupo politioo""uma ln- cameúte que o Deputado
do J. G. de Araújo Jorge (RJ) protestou de - elaboração de uma nova Constituição.
teira disciplina" partidária tadual Haroldo Sanford,
: e o compromisso de honra grupo virgilista, está fazen- imediato, alegando que o Sr Martins Pe- ¦ "semTerminava a proposta frisando que
qualquer propósito revanchlsta,
i de que votarão e trabalha- do campanha contra a sua dro, cbaguista, era suspeito, ao que o
Ulisses Guimarães retrucou
ódios e ressentimentos devem ser afãsseu candidatura ao Senado, orl- Deputado
do
vitória
rão
pela
"ninguém
'
do MDB era suspeito".
eleitores que
tados, pois o que importa é reconciliar a
nome nas próximas eleições entando os seusno cândidaA personalidade do Sr Chagas FreiNação".
pana que votem
de novembro.
O ex-Governador Chagas Freitas volA crise na Arena cearense to do MDB, Deputado Cha- tas íól a grande temática da Convenção,
dlvidindo-a com a Frente pela Redemotou a ser criticado diretamente. O Depuestourou pela manhã, gas Vasconcelos.
cratização. Primeiro orador, o Deputado
tado J. G. de Araújo Jorge condenou sua
Almeida (RJ) manifestou-se favoHélio
indicação, propôs a dissolução do DireMT do Norte escolhe seu Vice
¦J;
rável à eleição direta para todos os cartório Regional do Rio de Janeiro, anunciou que os estudantes eram contrários
gos, mas admitia que no Rio de Janeiro o
era
Torres
Vilanova
Br
O
—
VilaJosé
O
Sr
Cuiabá
o cargo de GovernaPartido disputasse
ao ex-Governador, e .manifestou sua
"uma cabeça-de-ponte". Reinova Torres, presidente do da extinta UDN, que contlter
dor
para
preocupação de quê o Deputado fosse
nas
desvantagem
em
Diretório Regional da Are- nua
fosse
o
candidato
vlndicava,
que
porém,
prejudicado nos outros Estados se viésapavisam
nâ, foi indicado, ontem, ofi- composições que
o
contra
Manifestou-se
à
se a participar d* eleições indiretas, O
Oposição,
fiel
o Sr
oialmenité, paar Vice-Gover- rar as arestas, embora
Sr Chagas Freitas foi por ele acusado de
indireto.
Senador
nador de Mato Grosso Frederico Campos, cuja orl-o
Florlm Coutinho .RJ) i corrupção eleitoral e de comemorar, a
O
Deputado
é
(Norte). A anuncio foi feito gem polítlco-partddárla
cassação do ex-Deputado Lisaneas Maex-PSD, insista em afirmar lembrou que em 76 o Sr Chagas Freitas
ciei.
pelo futuro Governador do que "agora tudo é uma coi- havia sido considerado pela Executiva
E-ftado, Sr Frederico Cam- sa só, existe pura e simplespos, ex-Secretário de Viaçào mente a Arena e nada
"Rendição de Princípios'
Leia editorial
mato".
! e Obras Públicas.
Aracaju — O filho do futuro Governador de SergU
pe, Albano Franco — secretário-gèral da Arena serglpana, presidente da Pederação das Indústrias do Estado — foi escolhido ontem
suplente do Senador Lourivai Batista, indicado para
ser o senador indireto por
Sergipe.

Quinta-feira,

D

"O General é o anti-Rui.
Rui era um legalista, o General não o é, Rui era oivllista, enquanto o General
acha que tudo depende das
Forças Armadas; a ossada
de Rui Barbosa deve ter
tremida na sepultura. Como
Figueiredo não tem nada a
ver com Rui, a homenagem
só pode ter sido politica. Esse convite deve ter rendido
frutos, pois os jornais noticiaram o afastamento da
candidatura de Renan Baleelro ao Senado, a pedido
de Figueiredo, e agora
anuncia-se sua possivel
transferência para Brasilia" disse o Deputado Elquüsson Soares.

MDB de Minas pensa em vitória
como
Brasília — Deputados do não chega a Estados"há.voMDB, presentes ontem à o Maranhão, onde
Convenção Nacional, prega- tos, mas faltam candidatos"
ram a certeza de vitória • segundo o Deputado Epitádo Partido nas eleições de cio Cafeteira. No seu vizinovembro, Inclusive em Mi- nho, o Piaui comentou o
nas Gerais, onde o Deputa- Deputado estadual Nogueido Tarcisio Delgado garan"A Oposição só gatiu, "nó minlmo, virar a ra Filho:
bancada". Esse otimismo já nha _>e o Petrônio deixar".
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Chaguistas e Autênticos
consideravarri-âe ontem satisfeitos com os termos do
acordo que fizeram e pelo
qual ficou assegurado o Governo do Estado do Rio para o lançamento da candidatura do General Euler
Bentes Monteiro para Presidente da Republica, nos
termos do documento aprovado em que o Partido admite a possibilidade de concorrer às eleições presidenciais.
Mas, como todo acordo
entre forças antagônicas,
este contém suas contradições próprias, como se veriflea pela comparação das
estratégias de Chaguistas e
Autênticos , de acordo com
seus principais lideres. Os
Chaguistas ainda contam
com a esperança de consegulr a senatórla indireta,
colocada fora do documento
ontem aprovado. Os Autênticos esperam conseguir
uma Convenção Nacional
em 30 dias para lançar o
General Euler como candidato a Presidente da Repúbllca.
DOIS CAMINHOS
Esta não foi a primeira
Amaral, Miro e
vez em que se operou uma Ulisses (sentado), Tancredo,
composição entre dois gru- Erasmo (encobertos) concordaram em tudo
pos Ideologicamente tão distintos. Em 1975, os autênticos, insatisfeitos com a
cúpula do Partido, tentaram uma composição com
os chaguistas visando a eleger o Deputado Freitas NoJoão Emílio Falcão
bre, integrante daquela íacapresidêncià
ção, para
Com a Convenção Nacional do MDB realizanacional do MDB, em subshouve, de forma natural, uma redefiontem
da
titulção ao Sr Ulisses Guinição do "glosário" oposicionista, autênticos-elâs-'
marães. *
sicos começaram a se dividir, pois já existem os
autênticos-autênticos ou superautênticos e os
frustrou-se
Amanobra
ex-autênticos ou autênticos-nâo-muitos. Hoje pocom a prorrogação dosderiam ser assim classificados os oposicionistas:
mandatos de dirigentes
decidida
pelo
partidários,
Superautênticos — Os 40 que não concordaram
Governo, mas viria a dar
a participação nas eleições indiretas. Entre
com
seguida,
resultados, logo em
estes,
por exemplo, se incluem o Deputado
"A Genival
doença
para eleger o ex-Deputado
das
seguintes
frases:
autor
Tourlnho,
'sè Cristo par(cassado) Alencar Furtado
os autênticos" e
atingiu
Chagas
de
como lider do MDB, forçanticipasse de eleições indiretas eu não votaria nedo a destituição do então
le". E o {Senador Dirceu Cardoso que, na hora de
ocupante do Cargo, Depuvotar, gritou não várias vezes e agitava os braços.
tado Laerte Vieira, homem
Ocorre que o Senador Dirceu lembra sempre que
de confiança dos dirigentes .
era revolucionário em 64.
emedebistas.
Autênticos — O grupo que tinha como prinAgora, realiza-se a tercei- j
\ cipal lider, nas articulações, o Deputado Paes de
ra composição, cujos resulAndrade, como expoente oficial o Deputado Freitados ainda são imprevisitas Nobre, ex-lider, candidato derrotado pelo
Deputado Tancredo Neves, e. como mentor intelec" veis. O Sr Erasmo Martins
Pedío, 4ue participou ativa6 ex-Deputado Francisco Pinto. Votaram
tuál
"sim", a favor da participação nas eleições indireihente das negociações que
se estenderam até a madrutas, porque acreditam que, com o General Euler
Bentes, poderão chegar ao Poder. O ex-lidèr.Freigada de ontem, no apartamento do autêntico Jartas Nobre "Atinha ontem um bom argumento para
bas Vasconcelos, afirma que
cavalo dado não Olle (pronúncia de
o grupo:
seu grupo aceitou a restrlEuler) os dentes".
ção" que pesa sobre a senar
¦ Chaguistas — Aqueles que o Deputado Florim
torta indireta para discutir
classificou de "falam aqui na convenção
Coutinho
a respeito depois.
em nome do patrão". São, como o Deputado Miro
Teixeira, os que estão na dependência do Sr Chaa trigas Freitas para continuarem freqüentando
buna da Câmara ou que defendem para o Rio de
Janeiro um Governo oposicionista, mas nem tanto.
Frentistas — Os que, como o Senador Roberto Saturnino ou o Senador Marcos Freire, ex-autentico, de repente apareceram em fotografias ao
lado do Senador Magalhães Pinto e do General
Euler. Oficialmente são os que defendem uma
Frente de Redemocrattzação para garantir o retorno da democracia. O primeiro era candidato ao
Governo do Rio de Janeiro e o segundo teve seu
nome lançado para Vice-Presidente da República.
Não há muita distinção entre frentistas e os autênticos. Pelo menos, as duas posições ontem se
confundiram e se alternaram e como foram flexiveis podem continuar a ser no futuro.
Moderados — Têm no Senado o reduto mais
forte. E' o grupo que sonha em chegar ao noPoder
fim
através de eleições diretas, nem que seja
do século. O Senador Itamar Franco talvez seja o
quer a divisão das Forças Armelhor exemplo. Não"seria
prejudicial ao pais". Lanmadas, porque isto
Pinto como candidato a
Magalhães
Senador
o
çou
''mas agora foi
Presidente da República em 1976,
Intecandidatura.
sua
apoie
MDB
o
contra a que
grante do grupo que escolheu o Senador Paulo
Brossard, líder do MDB, foi sondado até minutos
antes pelo Senador Franco Montoro para ser o
candidato do grupo contrário, entre os quais se
incluía o Senador Roberto Saturnino.
Adesistas — São os que estão aguardando a
reformulação partidária para aderir, sem maior
constrangimento, ao futuro Governo. Dizem que o
ex-Governador Aluisio Alves já estaria neste esdo MDB no Senado, Sr Paulo Brosquema. O lider
"falar
em 50 adesões ao General Flsard, ouviu
SAÍDAS DO BRASIL
gueiredo". Por enquanto ninguém confessa que esJuíhoOl - Setembro 02
tá na lista, mas ontem, por exemplo, o Deputado
Antônio Carlos (MT), acusou os chaguistas de es27, 30,35 • 57 dias visitando:
tarem comprometidos com o General Figueiredo.
SAN FRANCISCO — HONOIUIU
Neste caso, desaparecem os chaguistas e fica maior
TOlCVO—NIKKO — KYOTO
o número de adesistas.
NARA — PEKIN —NANMN
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Deputado dis que Figueiredo
pediu em telegrama apoio
de convencionais a Laudo
Brasília — A sucessão paulista preocupa, o General João Baptista de Figueiredo, que enviou à liderança e aos convencionais arenistas de São Paulo
um telegrama solicitando esforços em favor do candidato oficial Laudo Natel, conforme informação
dada ontem, da tribuna da Câmara, pelo Deputado
Alcides Franciscato (Arena-SP).
O Deputado falou durante o pequeno expediente, logo no inicio da sessão, que começa às 13h30m.
As 18h30m, o secretário-geral da Arena, Deputado
Nelson Marchezan (RS) foi ao Comitê de Imprensa
e procurou os jornalistas solicitando-lhes que modificassem a informação do parlamentar paulista pois
"o
"isto não é verdade", dizendo
que na realidade,
General mandou o telegrama para alguns convencionais, mas não para todos".
sua visão politica e correta
O TEXTO
avaliação importância naNa integra, o telegrama cional resultado Convenção
que o Deputado Alcides São Paulo com vistas coeFranciscato disse ter sido são partidária essencial paenviado pelo General Fi- ra vitória eleições 15 de nogueiredo aos convencionais vembro. Cordial abraço.
é o seguinte:
paulistas
"Conto com decidido em- Gal João Baptista de Flgueiredo".
No Inicio da noite, assespenho convencionais Arena
paulista para compareci- sores do General Figueiremento maciço Convenção do disseram desconhecer a
próximo domingo íim suf ra- expedição de telegramas aos
gar Laudo Natel como can- convencionais paulistas, pedidato oficial ao Governo dindo apoio ao Sr Laudo
do Estado. Confio acuidade Natel.

POLÍTICA E GOVERNO - 5

Badaró
condena
dissidentes

Ex-PSD já
apoia
Francelino

Brasília — O ex-candldato ao Governo de Minas
Gerais e indicado para Senador indireto, Deputado
Murilo Badaró (Arena-MG),
criticou ontem o presidente da Assembléia mineira,
Deputado João Ferraz, ciassificando sua intenção de
apresentar-se à Convenção
do .Partido para concorrer
com' o Deputado Francelino
' Pereira como uma atitude
que não é "eticamente bem
estruturada".
Lembrou que "a dissidência do Deputado João Ferraz contraria os entendimentos feitos antes da Convenção, quando houve uma
composição de todos os
mineira".
grupos da Arena
E ponderou: "Ele é maior
de idade, deve ter razões
para assim proceder".
O Sr Murilo Badaró fez
as declarações depois de
audiências com os Generais
Figueiredo e Golbeiry. Contou que o candidato à Presidência o informou que
deixará a Chefia dó SNI
entre 15 e 30 de junho "se
o Presidente o liberar. Então, irá para o escritório de
candidato e se integrará na
campanha eleitoral."
O Sr Murilo Badaró contou ter explicado ao GeneGeneral João Baptista de ral Figueiredo que sua inFigueiredo.
dicação a Senador por via
indireta, "foi resultado de
CHORANDO
uma composição de todas
as. forças do Partido. Teve
Numa insinuação à fór- um sentido de Integração,
mula da escolha do Sr Lau- visando a uma vitória nas
do Natel, o Sr Paulo Maluf eleições." Acrescentou que o
sentou-se ao lado de uma General Figueiredo declafaixa que dizia: Non Ducor rou-se tranqüilo quanto aos
Duco (Não sou conduzido, resultados da Convenção
em
conduzo).
Ao
discursar, Minas Gerais, "onde espera
chorou quando lembrou o que a Arena se mantenha
pai que chegou ao Brasil fiel aos compromissos assucom 17 "trazendo
anos, vindo do Li- midos."
bano,
algumas
O Deputado explicou que
moedas no bolso".
tais
compromissos foram
O restaurante íoi decoraquando houve a
do por outros dísticos pre- acertados
composição da chapa da
"que
das
gados ás. vidraças
reuniu todas as
'Maluf por- Arena,
tas, dizendo:
pelo forças do Partido. Todos se
"No
voto".
aperto de mão
a unir-se
só
Maluf na Convenção" comprometeram
"Delegado
em torno do Francelino.
é eleitor, Maluf Agora
o Ferraz diz que é
Governador", Todos os disticos revelaram descontou- candidato; Havendo acordo,
tamento pelo sistema dle es- a dissidência é ilegítima."
colha do Sr Laudo Natel.

Belo Horizonte — Os
deputados federais e estaduais do ex-PSD mineiro,
que se elegeram pela Arena, iniciaram ontem um
trabalho de mobilização de
todos os Diretórios Municipais que seguem sua orientação politica — e que
constituem maioria na
Convenção da Arena — visando a assegurar, o que
chamam de uma "vitória
tranqüila" do Deputado
Francelino Pereira na Convenção Regional do Partido.
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; Dória não irá
mais à Convenção
O Vereador e ex-secretário jurídico da Prefeitura,
Sampaio Dória, desistiu ontem de candidatar-se ao
Governo, anunciando que
não mais inscreverá a chapa com seu nome e do Deputado estadual Castello Bran.
oo para concorrerem á Convenção da Arena domingo.
O Sr Sampaio Dória atribuiu sua resistência á mu-

0 aparelho que estava faltando na cozinha
^^ jmmmmmmmmãm

Maluf é aplaudido
como Governador
— O ex-Prefeito Paulo
Salim Maluf, garantiu que
caso seja eleito Governador, Irá servir ao General
João Baptista de Figueitedo. A afirmação foi feita
durante almoço com cerca
de 300 pessoas, das quais
150 delegados da Arena,
que domingo homologará o
nome do sucessor do Sr
Paulo Egydio Martins.
O Sr Maluf ofereceu àlmoço no restaurante da Associação Comercial, e discursou invocando lealdade
ao atual e futuro Presidentes. O ex-Prefeito foi recepcionado como Governador já eleito pelos convencionais, e não escondeu o
que seus assessores afirmam; que teria 70% dos
votos convencionais. Em seu
discurso, o ex-Prefeito eitou várias vezes os nomes
do Presidente Geisel e do

CO-FA EXAUSTOR A
NAUTILUS

A Cpifa Exaustara Nautilus foi criada pela Springer Refrigeração S/A., para resolver de forma
pratica e adequada, o problema de odores e gordura na cozinha.
E um aparelho que reúne, por isso mesmo, a melhor tecnologia existente no qênero.
Eis algumas das vantagens da COIFA EXAUSTORA NAUTILUS
*Pode ser utilizada como Purificador
de Ar; basta prendê-la à parede por meio de buchas plásticas;
•Utilizada como Coifa, tem exaustão,
por meio de dutos redondos, ou retangulares pré-fabricados
e de fácil instalação; possue dois filtros: um de odores e outro de gorduras;
*É um aparelho extremamente leve, fácil de transportar
e simples de instalar.'
SUPER NAUTILUS, a solução moderna de um velho problema..
¦ REVENDEDORES =====_«__________
J.S.Brito-Rua Frei Caneca, 442-Fone 244-5335
Renoma - Rua Ubaldino do Amaral, 40
Marcolar - Av. Geremario Dantas (Dantas) 1375
Fone 232-5292
Fone 392-3302
Sanitária Tigre - Rua Dias da Cruz, 203
Nortintas - Rua Siqueira Campos, 71
Fone 264-4647
Fone 256-8718
Sydnei Móveis - Rua Theodoro da Silva, 663
O Nosso Bazar-Rua Barão de Mesquita, 608/610 Fone 238-0733
Fone 288-2448
smm. U"1 Produto
Ponto Frio-Rua Uruguaiana,! 40-Fone 244-7447
^.Fabricai:

dança d» critérios para indicação de candidatos as
Convenções partidárias e,
em nota á imprensa, voltou
a defender "o restabelecimento de uma ordem política verdadeiramente demoorátlca, que reabra ao povo
brasileiro os caminhos bloqueados de sua participação
no processo político nacional".

¦,if..Y;":.

Canoas (RS.), Paulista (PE.)e Manaus (AM.)

contribuinte do ICM, operações mistas (ICM/ISS) ou com Isençio do ICM:
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Faria Lima promete
tar até o fim
— Num longo manifesto
de 130 linhas, o Deputado
Federal José Roberto Faria
Lima (Arena — SP), depois
de criticar a situação pohtiça do pais, reiterou o propósito de manter a sua candidatura ao Governo paulista. "IJevaremos nossa
bandeira até a porta da
Convenção. A partir dai,
caberá aos convencionais a
decisão de desfraldá-las".
No documento, Insurgiuse principalmente contra a
indicação do Sr Laudo Natel, afirmando que a sua
candidatura "íoi apresensentada como uma impòsi-

ção revolucionária, fundamentalmente por razões de
preferência pessoal e de
confiança do futuro Presidente da República".
Defendeu "o direito de
competição, porque a competição jamais, foi proibida
quer na Aiena, quer no
MDB" e rechaçou a tese
das candidaturas ditas revolucionárias: "Todos os
candidatos a postos eletivos
diretos ou indiretos, de ambos os Partidos, estruturados pelas leis revolucionarias, são, consequentemente
revolucionários".

.. .'
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Candidato oficial
confia na vitória
"Vencerei a Convenção nais
já assinaram a lista de
da Arena", afirmou ontem o apoio ao Sr Laudo Natel,
Sr Laudo Natel, candidato mas muitos dos mesmos
indicado pela Presidência convencionais também assida República para suceder naram a do Sr Paulo Maluf.
o Sr Paulo Egydio Martins Em caso de repetição de asno Governo do Estado. O Sr sinaturas, as duas listas
Natel concluiu ontem à noi- correm o risco de serem imte a escolha do vice e do se- pugnadas. O candidato ofinador indireto, mas os no- ciai está garantido, pois semes de verão, ser divulgados rá indicado na Convenção
hoje.
pela Comissão Executiva
Cerca de 900 convencio- Regional da Arena.
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Esteé
opr imeiro numero
da sua assinatura
do Jornal do Brasil:

Agora, a
linha Omega
Electronic
f300
custa menos
do que
você pensa.

204-6807

VOCÊ TEM
MIA MARCADA
FARÁ ATUALIZAR
SEU ALVARÁ
DE LOCALIZAÇÃO.
A Secretaria Municipal de Fazenda
do cartão do CGC atualizado.
novo
do
Alvará
de
modelo
A xerox do alvará em vigor será
adotou
autenticada pelo Distrito de Fiscalização
Localização. E você, contribuinte, deverá
comparecerão Distrito de Fiscalização a
e terá validade por 90 dias — prazo em
que estiver subordinado, em datas
que você receberá o novo Alvará
correspondentes ao penúltimo
de Localização.
Verifique bem, na tabela abaixo, o
algarismo de sua inscrição estadual,
levando: o alvará em vigor (modelo
período de seu comparecimento. E se
você recolhe somente o ISS, seu alvará
amarelo), xerox do alvará em vigor,
será trocado apenas a partir de julho.
xerox da Declaração Anual do ICM
Estado
ao
e
xerox
apresentada
(Declan)
Penúltimo algarismo I prazo
entreaa
de inscrição estadual. Prazo de entre9a
Oe1
29 de maio a 2 de junho
2,3e4
5 a 9 de junho
12 a 16 de junho
5,6 e
8e9
19 a 23 de junho

lltt
OMEGA

PREFEITURA
DA CIDADE
DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda
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Informe JB
Curioso acordo, o que levou ontem os autênticos a presentearem os
çhaguistas com o Governo do Rio de
janeiro na Convenção do MDB.
Todo mundo no Partido sabe que
não há nada menos chaguista que um
autêntico, nem menos autêntico que
um chaguista. Tanto assim que o Rio
de Janeiro, com a maior bancada da
Oposição, é o mais rarefeito em autenticidade de radicalização. Sobretudo, na fatia carioca do MDB fluminense, que representa o território chaguista.
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Atento

r0s autênticos diferem dos chaguistas, basicamente, por seu manifesto puríianismo, ao passo que seus novos aliados não primam por esse tipo
de escrúpulo. Para eles, o programa
partidário pode perder todos os dedos
se for possivel salvar os anéis do Poder.
Então, cumpre reconhecer, os autênticos fizeram o acordo certo, que
lhes entregou, à vista, um Palácio moO Presidente havia ligado para
biliado. Os autênticos, pelo contrário, saber noticias da seca
que passou pe*
lhes
um
contrato
de
risco,
que
fizeram
Io Paraná.
voto
entregará, no futuro, o
chaguista
T\q prograjlia
para a aventura de uma candidatura
8
dissidente à Presidência da República. *
Não é "incondicional" o apoio do
£' simplesmente espantoso'que os Deputado Célio Borja à candidatura
autênticos, com idade para serem elei- do General João Baptista de Figueltores, ainda acreditem nesses contos redo à Presidência da República.
Mesmo porque, ele não apoia o
de fada.
Depois que os çhaguistas tiverem candidato, apoia sua plataforma.
A condição de seu voto é o projeapanhado o castelo do Rio de Janeiro, nunca mais vão pensar em condi- to político de abertura.
daturas alternativas a coisa alguma.
Um Governador da Oposição, jnesmo Programa
se da Oposição chaguista, precisa de
Depois da segunda quinzena de
todas as salvaguardas do Palácio do junho, quando deixar _ á Chefia do
Planalto.
Serviço Nacional de Informações paFará uma aliança com o cândida- ¦ra ser candidato à Presidência da Reto oficial e viverão, os dois Palácios pública em tempo integral, o General
felizes para sempre.
João Baptista de Figueiredo vai via* *
jar como se estivesse em campanha
Os autênticos ficarão sem voto e para eleições diretas.
sem ortodoxia partidária.
Começará pelo Rio de Janeiro, em
seguida Sao Paulo. Vai subir em inúClima
meros palanques da Arena.
Mudará, também, seu esquema de
Saiu briga, ontem, na platéia da
sessão das 4h do Cinema Art-Palácio audiências, que servirão para ajudar
Copacabana quando, no meio do fll- a elaboração dos planos do próximo
me Brasil Bom de Bola, apareceu o Governo.
* • .
.depoimento do jogador Paulo César
contra o técnico Cláudio Coutinho.
, Nessa fase, o futuro Presidente
deve passar a receber, por exemplo,
Marca de pênalti
grupos oe empresários.
De sábado ate o último dia da
Copa do Mundo, o presidente da Em- Para mostrar ,
bratel, Haroldo Corrêa de Mattos, vai
O Plano Urbanístico do Rio de
acampar em Tanguá, na Baixada Janeiro vai ser tese de convenção.
Fluminense, onde está o Centro InNa 15a. reunião da União Panaternacional do sistema de telecomu- mericana de Associações
de Engenicações brasileiro.
nheiros, em Santiago do Chile, o proPor lá passarão as imagens e os jeto da Prefeitura
para a cidade foi
sons dos jogos na Argentina.
\: r escolhido pela delegação
brasileirajrW.'-¦," . - "
r,-:•'.?.- . . ' :¦ .'¦••.'• ' ísl
ser exposto num dos painéis, A .
para
Não é pouca coisa. Trata-se de Concentração Urbana.
coordenar:
. 163 estações de rádio e 71 de teA conferência é para debater .
levisão
,12 milhões de aparelhos, de TV, A Engenharia ante o Século XXI.
diante dos quais estarão pregados, Escrete
calouia-se, 60 milhões de espectadores dispostos a tudo.
Quatro filmes já foram, escolhi19 mil quilômetros de redes de ml- dos para representar o Brasil em fes- *
croondas.
tivais internacionais este ano. São:
3 mil 800 estações repetidoras.
Diamante Bruto, de Orlando Sena, para o festival de Locarno, na
Se Tanguá falha, a Arena vem Suíça;
abaixo.
Lúcio Flávio, de Hector Babenco
e Canudos, de Ipojuca Pontes, para
Ein domicílio
Taormina, na Itália;
Barra Pesada, de Reginaldo FaSaiu da Europa há duas semanas
um cartão postal com o seguinte en- ria, para San Reino.
dereço:
"Sr Antônio Carlos Magalhães,
L
fu- Cabe tudo
turo Governador da Bahia, onde esCandidatos à bionidade frustrativer, Brasil".
dos pela decisão dos convencionais do
MDB, que proibiram ò Partido de
Chegou.
eleger indiretamente o senador fluminense, sonhavam depois da reunião
Risco
em enquadrar a direção partidária na
Corre perigo a campanha do Sr Lei de Segurança Nacional.
Humberto Barreto a deputado feA LSN, como se sabe, é tão genederal.
rosa que nela, em se querendo, tudo
Na próxima sexta-feira, ele será dá. A decisão de ontem, por exemplo,
internado em hospital para exames caberia no Artigo 39, que
enquadra
médicos. Conforme o diagnóstico, po- a incitação à "desobediência coletide ser obrigado a uma operação de va" a uma lei. E o pacote de abril
rins que o tirará da campanha.
não deixa de ser lei.
*..,¦¦*
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(Curso de Underwriting)
Inscrições até 16 de Junho
Incluindo: Noções de Marketing, Formas de Lançamento,
Sustentação em Bolsa, Elaboração de Prospecto e
Ciclo de Conferências.
INSTITUTO BRASILEIRO DE MERCADO DE CAPITAIS
Av. Beira Mar Anexo ao MAM
Tel. 283-9222 R. 64 Caixa Postal 6.047 RJ
(Peça a Programação Anual de Cursos)

VISITE-NOS E COMPROVE O QUE AFIRMAMOS
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INSTITUTO
ISABEL

ANALISE OE
SISTEMAS

CEPRO-CURSO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MÓDULO INTRODUÇÃO (6 MESES)
MÓDULO PROGRAMAÇÃO (6 MESES)
MÓDULO ANÁLISE (6 MESES)

INGLÊS PRATICO
Tr««'nament<
FLUENTE E RÁPIDO
É COM JLK

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO
CREDENCIADO NO CONSELHO FEDERAL
DE MÃO-DE-OBRA

—

INSCRIÇÕES ABERTAS
INICIO: 05.06.78

Um /eito amf/cllferente de ensinar

*S? 226-1183

Rui Mariz a Barrai, 612 • Tijuca • Tais.: 228-1737/284-3849

• São

Lance-livre
Maya Plisets Kaya. Fazem apresentações no período de 10 a 30 de julho.
O Município de Olinda vai pedir ao
Governo federal tratamento igual ao
de Recife, que inaugurou obras contra enchentes. O transbordamento do
rio Beberibe causa Inundações periódicas em Olinda.
Viajou para a China o chefe do
Departamento de Promoções Comerciais dó Itamarati, Embaixador Paulo
Tarso Flexa de Lima.
Apresentado na Câmara o projeto
criando, junto ao INAMPS, um banco de olhos. Além de se dedicar ao
estudo da patologia ocular irá armazenar córneas para futuros transplantes. :
O assessor do Ministro da Fazenda, Carlos Tadeu Freitas Gomes, será o representante brasileiro no seminário sobre finanças internacionais
a ser realizado este mês em Londres.
Será promovido pela London School
of Economics.
Está internado, no Rio, o Senador
Domicio Godim. .
O criminalista James Tubenchlak
fará, a partir do dia 5, uma série de
17 palestras na OAB, seção do Rio,
dentro do curso de especialização em
Direito Criminal.
Embarca sábado para a Grécia o
Ministro dos Transportes, Dirceu Nogueira. Irá visitar a Feira da Possidônia, a maior exposição de construção
naval do mundo.
A Usina de Tubarão vai utilizar
tecnologia japonesa.
Está no Senado o projeto, aprovado na Câmara, obrigando as empresas concessionárias de transporte coletivo de passageiros a manter, nos
veículos, estojos de socorro de urgência.
A partir de 19 de julho os bancos começam a distribuir talões de
cheques que terão, obrigatoriamente,
o número do CPF de seus titulares.
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Novos Cursos

— Agora no Centro da cidade —
Administração a Gtréncia
.Administração de Pessoal
Organização e Métodos
Técnicas de Recrutamento e Seleção
Administração de Material
Administração Financeira
Análise Financeira para Decisão da Crédito
Custos
Legislação Trabalhista a F.G.T.S.
Comunicação Oral a Escrita: Técnica da Redação •
Correspondência
Imposto de Rende — Tributação Pessoas Jurídicas
Atualização am IPI a ICM
Comércio Exterior, importação a Exportação
Planejamento e Controle de Produção
Compra e Venda Imobiliária — Teorie e Prática
Contratos Atfpicos: Contratos de "leasing", de risco, de
corretagem, cartões de crédito, de transporta, contratos
bancários, contratos de garantia (Underwriting) e outros
Locação, Despejo e Renovatoria
Direito Urbano a Plano Nacional da Habitação
Nova Lei das Sociedades Anônimas — Aspectos Jurídicos
Formas contratuais a "Indexação" — Teoria a prática de
elaboração da contratos a aplicação da Indicas da correção

INICIO: 5 de junho de 1978
HORÁRIO: 18,45 às 21,30 horas
INSCRIÇÃO: de 9,00 ás 21,00 horas

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
Credenciamento n? 35 no Conselho Federal de Mãc-de-

fX Obra .
fX Av. TREZE DE MAIO, 23-129 ANDAR EDIFÍCIO
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DARKE
Telefones: 252-1857,222-3159 e 221-2888
INSCRIÇÕES ABERTAS.
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novos cursos, com aulas só aos sábados.
Início, a partir de julho.

VítO

Aliás, sábado é o melhor dia. Para quem só trabalha. Para quem só estuda e para quem trabalha e
estuda. Se você pretende seguir uma destas carreiras
ou já está exercendo uma delas, mas quer aperteiçoar-se, esta é a sua oportunidade.

Na Market o seu crédito
pessoal é «provado sem
demora e você tem até
1 ano plii*»A«f.

CURSOS INTENSIVOS - CARGA HORÁRIA DEFINIDA - PROFESSORES ALTAMENTE QUALIFICADOS - NÚMERO LIMITADO DE VAGAS - DIREITO A DlPLOMA - SUA EMPRESA PODE DEDUZIR AS DESPESAS EM DOBRO PARA
EFEITO DE IMPOSTO DE RENDA.'

Credenciada no Conselho
Federal de Màode-Obra sob o n." 0593.

limii$>*M»*HmtntoB

CENTRO: R. 4» AtMfflMéiâ, 43

FACULDADE DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS
MARIA MAGALHÃES PINTO

Tel.: m
«SINEMA:
R. Visco r**ftraii-X 330 1.321-Tal, : U1+S22 - TIJUCA:

Inscrições: No Rie
Rua do Rosário, 135 - 3.° andar / sala 1 - Fone: 252-8386

- SI. 208 - •
Pi Saent Pi
Tal.: 284
IADUREIRA:
Av. Edgard Rornarô, 81 - SI. 217
¦Tal.: 380-6470.

Em Petrópolis - Colégio Opção
,
Tv. Vereador Prudente Aguiar, 38 / sala 121-Fone: 43'5026

CURSOS DE

ENGENHAM* DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
CONTROLE DE ACIDENTES SBI PLANEJAMENTO URBANO E
B INDUSTRIAIS
ISI PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
(Urbon Planning and Fira Departments)
(Induatriol Hozard Conlrol)
'
03/07 a 07/07
12/06 o 16/06 • 26/06 a 30/06
Prof.: Boyd Harthey — IIT — ILLINOIS
Prof.: Wiliie Laboa — IIT — ILLINOIS
INSTITUTE OF TECHNOLOGY
INSTITUTE OF TECHNOLOGY |
PROJETO DE SISTEMAS
URBANA LSl SPRINKLERS
SUPRIMENTO DE ÁGUA
Bi
FEI
Wotor
Supply
Syatama)
(Sprinklar
(Muhieipol
Syarems Deaian)
17/07 o 21/07
31/07 o 04/08 • 14/08 o 18/08
Prof.: Boyd Horiley — IIT — ILLINOIS Prof.. Tom Ly0n — IIT — ILLINOIS
INSTITUTE OF TECHNOLOGY INSTITUTE OF TECHNOLOGY
-1
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SBI SISTEMAS DE DETECÇÃO DE
PROJETO DE SISTEMAS ESPECIAIS
DE EXTINÇÃO
™ INCÊNDIO
SVf«m')
(Spaciol ExTinouiahing Syar.ma Daelgn) »£,«*•\c'l°n
28/08 o 01/09
li/Oro 1S/U»
Prof.: Dotwyl.r. Spehl.r_C.rb.ru,
Prof.: Tom lyon- llT—ILLINOIS
INSTITUTE OF TECHNOLOGY |
2UR.ICH — SWITZERLANP |
HORÁRIO DOS CURSOS: 8:30 óa 12:30 horoa

DE ESTUDOS EM TECNOLOGIA
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM TECNOLOGIA
aCET-CENTRO
Rua do Bispo, 94, Rio Comprido, RJ. Tels. 284-3644 e 284-9546

FACULDADE DE DIREITO CÂNDIDO MENDES
INSTITUTO DE DIREITO DE EMPRESA-IDE

VIII CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO
INÍCIO:
AULAS:

oominoo

r'É M,:

u

EM DIREITO

Carregadinha
de utilidade.
Sacoia

NO RIO* GERENCIA DE MARKETING
GERÊNCIA DE O&M
GERÊNCIA FINANCEIRA
is! • AUDITORIA
EM PETRÓPOLIS • ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

^l-lifc

- FUNDAÇÃO yuy
y
GETÚLIO VARGAS yyy

Sacola.

SÁBADO t ÜM
BOM DIA PARA
SE FORMAR UM
BOM GERENTE.

Rua da Alfândega, 81 — esquina de
Miguel Couto Tels.: 242.4717 «252.8544

CATESPE.Cursos de Atualização e Especialização da Executivos.

Brasília — Os vereadores
que integrarão o Colégio
Eleitoral para a escolha de
governadores, vice-governadores e senadores indiretos
serão escolhidos por votação aberta das Câmaras
Municipais, entre chapas
previamente eleitas pela
bancada de cada Partido.
Os lideres partidários ficarão limitados a presidência
da reunião da bancada e ao
registro das chapas, não interferindo na indicação dos
delegados.
A inovação foi introduzida por Resolução baixada
ontem pelo Tribunal Superior Eleitoral, que regulamentou a composição do
Colégio Eleitoral dos Estados e fixou prazo de até 30
de junho para o registro
das chapas à Mesa das Camaras Municipais. Cada
chapa terá tantos nomes
quanto forem as vagas a delegados e suplentes, mais
um terço.

Comunicamos à praça que estão extraviadas as
primeiras vias das notas de empenho n? 1820, de
10/10/77, no valor de Cr$ 1.395.092,07 (UM MlLHAO, TREZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, NOVENTA E DOIS CRUZEIROS E SETE CENTAVOS), de
n? 2111 de 8/11/77 no valor de Cr$ 332.680,00
(TREZENTOS E TRINTA E DOIS MIL, SEICENTOS E
OITENTA CRUZEIROS), emitidas pela Secretaria do
Estado de Segurança Pública do Rio de Janeiro.
GENERAL MOTORS DO BRASIL S/A.

EMPREZA COMERCIAL
DE TECIDOS LTDA.
<#>:

INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS

1? Caderno

COMUNICADO

Está sendo liberado, sem restrições,
pelo novo endereço da Ecomtex —
Empreza Comercial de Tecidos, Rua
da Alfândega, 81, um grande lote de
tecidos tipo exportação.
São milhares de peças para serem
vendidas no varejo, sem nenhuma
taxa adicional pela qualidade. E a.
moda mais moderna do momento
em casimiras, algodões, tropicais,
tweeds, lãs, gabardines, tergais,
linhos e voiles finíssimos, para camisas. Venha até o novo endereço
da Ecomtex.Rua da Alfândega, 81 —
esquina de Miguel Couto.
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^mW í^mpresa
Professores nativos
de língua inglesa.

AO LADO DO COLÉGIO STO. INÁCIO

ALFÂNDEGA
LIBERA GRANDE
LOTE DE TECIDOS
SEM TAXAÇÃO.

k;;;.v.v.'.v.:«««ís

em grupo.
«•em SUa
r«.dência

RUA SAO CLEMENTE, 250 - CASA 22
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O General João Baptista de Figueiredo, assim que deixar a Chefia do SNI
no dia 15, entrega a casada Granja do
Torto. Vai morar num imóvel no Lago,
alugado pela Arena, onde permanecerá até que se transfira para o Palácio
da Alvorada.
As exportações realizadas pelo porto do Recife, de janeiro a abril deste
ano, apresentaram tuna queda 11% em
relação ao mesmo período de 1977.
Hoje, a partir das 11 horas, no Jardim Botânico, os computadores do Serpro começam a emitir os cheques de
devolução do Imposto de Renda. Totalizarão Cr$ 13 bilhões. ,
O IBGE vai lançar, em inglês, a
Sinopse Estatística do Brasil. Em Português, ela já está na segunda edição.
O Projeto Espiral, promoção do
Instituto Nacional de Música da Funarte, vai ser estendido às cidades de
Belém, Recife, João Pessoa e Florianópolis. Ele se destina à formação de
músicos na área de instrumentos de
cordas e funcionava apenas em Brasilia è Fortaleza.
No dia 6, o Ministro Mário Hcnrique Simonsen estará debatendo, na
Comissão de Finanças da Câmara, o
problema do depósito compulsório para viagens ao exterior.
O Sr Arnaldo Barbalho, que ontem assumiu a presidência da Eletrobrás, será substituído na direção da
Companhia Hidrelétrica do São Francisco pelo Sr Alberto Costa Guimarães.
Está no Brasil o chefe de Operações Navais da Marinha norte-americana, Almirante James Halloway.
O Instituto Oceanográfico concluiu
as pesquisas, feitas com o navio oceanográfico Professor Besnard, sobre o
aproveitamento do Bonito. É um peixe abundante no litoral Sul do pais e
de grande valor comercial e nutritivo.
Chegam ao Brasil, no começo de
julho, 60 integrantes do Ballet Boishoi, inclusive a primeira bailarina

COMO FAZER UMA OFERTA
PÚBLICA DE AÇÕES

«l/o 7 dt Stttmbro. 43-BPond. ttls.: 252-4681. 2521504. 242-3178. 2421526.
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I ÓA GUANABARA ADMINISTRADORA de IMÓVEIS

Tocou o telefone no gabinete do
Governador Jaime Canet, na primeira
hora do expediente, na semana passad. Era o Presidente Geisel em pessoa:
Canet, como está o. plantio de
trigo?
Presidente, o senhor precisa
vir/aqui para ver o espetáculo das luzes dos tratores trabalhando à noite.
Isso e ótimo.
Acredito que, em 10 dias, plantamos no Estado 1 milhão de hectares.

\£àí/ Nas Livrarias
Catálogo Cx. Postal 6 047 RJ

Pagamento em dia dos aluguéis ainda nao pagos.
Assistência jurídica sob a responsabilidade do escritório A 1.0YSIO
PINHEIRO OE VASCONCELOS —ADVOGADOS ASSOCIADOS:
Roberto Sampaio de Almeida, Francisco Teixeira da Costa, José Luiz
Resende, Neide Leloupes de Deus, Lia Parreira de Vasconcellos.
Vara Lúcia Guarino.
Todos os contratos de Locação de Imóveis efetivados por nossa
*
Empresa, com ou sem fiança, estão cobertos por apólice de
I
Imóveis,
emitidas
de
Locação
de
Seguro de Garantia
pela
?
NACIONAL COMPANHIA DE SEGUROS.
J

D

TSE regula
colégio das
indiretas

LIVROS TÉCNICOS
sobre Mercado de Capitais

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

GARANTA SEUS ALUGUÉIS COM UMA APÓLICE DE SEGURO
OE GARANTIA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Ontem o ex-assessor de imprensa
do Palácio do Planalto aproveitou a
passagem pelo Rio de Janeiro do Presidente Ernesto Geisel para explicarlhe o problema.
Sua retirada pode tirar muito voto da legenda da Arena no Estado.
* » •
Tira, sem dúvida, a melhor votação da chapa.

Ledo engano

T?/6/78

Quinta-feira,

D

DE

EMPRESA

14 de Junho • TERMINO: 15 do dezembro
2a à 6.», das 8,30 às 10,00 horas
6 meses'de duração num total de 180 horas de aula

de Direito Cândido Mendes,
INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES: Faculdade
"B" com D. Maria Augusta, das
Praça XV de Novembro, 101 - SALA
9,00 às 18,30 horas, (credenciamento n? 0524 no conselho feoerai oe mào-oe-obha)

<y«v

Sacola.
Carregadinha
de utilidade.
Toda Sexta-Feira
no Jornal
do Brasil

1.

JORNAL DO BRASIL

D

Quinta-feira,

T?/6/78

D

l9 Caderno

Físicos reivindicam total
abertura, pois "ê o anseio
de todos os brasileiros"
"Não nos cabe defender candidatos, mas sim
reivindicar a redemocratização total do país que,
atualmente, é o principal anseio de toda a população brasileira. Os físicos não1 alimentam nenhuma
ilusão de que possam se beneficiar isoladamente de
políticas setoriais que não coloquem em primeiro
lugar os compromissos democráticos".
A afirmação é do secretário-geral da Sociedade
Brasileira de Física, Luís Pinguem Rosa, a respeito
de declaração do presidente da Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência, Oscar Salla, de que a
comunidade científica do país apoia a candidatura
do General Figueiredo. Para
ele, oferecer colaboração ao Governo é redundante, uma vez que os cientistas ou trabalham diretamente para a administração pública ou recebem financiamento dela.
REIVINDICAÇÕES

O secretário-geral disse
que a comunidade cientifica
do ipais tem reivindicações
e interesses especificas e
forma ipróprla de encarar
o que deve ser o progresso
do pais ressaltando que, sob
tal ponto-de-vista, eles não
•têm siiio atendidos.
"Não há a menor esperança", frisou, "de que as
reivindicações dos cientistas
venhaim a ser a t e n d i d a s
isem que o pais passe por
transformações profundas,
que atenderão-a toda a população Jio sentido preconizado pela OAB, pela Igreja
e demais instituições que se
têm manifestado pela volta
imediata ao estado áe direito".
Destacou, ainda, a situação dos professores aposentados pelo AI-5, impedidoa de exercei sua profissão
no pais, residindo no exterior e ansiosos por voltar
ao Brasil em condições dignas. Lembrou também que
muitos do s aposentados
compulsoriamemte são o s
pesquisadores mais experientes, que teriam muito
que contribuir, como orientadores de pesquisas e formadores de.grupos cientificos.
O Sr Pingue-li Rosa disse
que o Governo não só não
tem tomado nenhuma
atitude concreta no sentido
de atender às reivindicações dos cientistas como, ao
contrário, "menos ostensivo
e, portanto, mais condenavel, tem recrudescido as
perseguições a professores,
pesquisadores- e, jovens, discrimimados em sua atuação
profissional por razões politicas inconfessáveis pela intervenção. de órgãos d e
segurança' qüè interferem
mas i nst i t u 1 oões governamentais encarregadas i do
apoio efào desèriividivimènto
cientifico do pais."
Plrisou o Secretário-Geral
da SBP que os .critérios po'liciáis prevalecem sobre os
acadêmicos, fazendo com
que pedidos de-bolsas de estudo paira ò exterior e os de

contratação para órgãos
públicos sejam negados, impedindo, assim, que muitos
dos melhores valores irutelectuais do pais colaborem
no seu desenvolvimento eientifico.
"Além
".ieciarar do mais", finalisou,
que pretendemos
colaborar com o Governo é
algo redundante. Pela próJ?ria função que exercem
nas univeisidades e nas ins.
tituições em que trabalham,
os cientistas e principalmente os físicos, participam
dos p r o g r am as gover-'
namentais. Não trabalhamos para este ou aquele
Governo, mas para as instituições nacionais, que estào muito acima de quaiquer colocação partidária."

Cientista acredita
na democratização
São Paulo — Ao firmai
sua crença de que "a abertura democrática yirá„.pois
ninguém mais-pode voltar
atrás", o professor Maurício
Rocha e Silva — um, dos
fundadores dá SBPC e da
Universidade' Nacional d e
Brasília — o propôs ontem a
reconstrução da UnB, "dentro dos seus propósitos iniciais!' è a volta dos ciemtistas brasileiros exilados para
ali trabalharem.
"De nada adianta anisbiar cientistas; é preciso
dar-lhes condições de prósseguir suas pesquisas. Por
isso, as portas da UnB devem ser abertas", disse. O
professor Rocha e Silva,
que esteve anteontem em
Brasília, elogiou a disposição do cand.dato oficial à
Presidência da República,

será o Vice de Magalhães
Brasília — Confirmando
declarações prestadas na semana passada, o
Deputado Lins e Silva (Arena-PE), o
maior entusiasta da candidatura MagaIhães Pinto à Presidência da República,
disse ontem, em discurso na Câmara, que
o ex-Ministro Severo Gomes renunciará
à chapa presidencial ao lado do Senador.mineiro para ceder o lugar ao General Euler Bentes Monteiro "por patriotismo".
Segundo 0 Sr Lins e Silva, o Senador Magalhães Pinto não imporá qualquer dificuldade à substituição do Sr
Severo pelo General Euler, frisando que
"não cabem sentimentos
menores de
ambição" na campanha do político ml"até
neiro,
porque na Fren.e Nacional
de Redemocratização há lugar para todos, menos para a mesquinhez de compeuçoes ou conveniências pessoais".

Sem adjetivos
O Senador Magalhães Pinto — segundo o parlamentar
pernambucano —
náo pretende "monopolizar a liderança
de um movimento que pertence a iodas as correntes democráticas desse pais*-.
— E' em pe de igualdade com todas
as lideranças políticas empenhadas na
restauração do estado de diieuo, e na
mesa-redonda do debate de todos os

General João Baptista de
Figueiredo em ampliar relacionamento entre cientistas
e Govetoio.
Sobre sua.idéia de fazer
"renascer
a ÜnB", o professor disse que a apresentou
ao Reitor José Carlos de
Azevedo, dele encontrando
receptividade
observou:
"Dependendo- ,eda redemocratização, eu mesmo estou
disposto a me fixar em Brasilia, para ajudar a reconstruir a Universidade".
O professor Maurício Rocha e Silva afirmou què "se
torna necessário uma campanha em nivel nacional,
com a participação da Socièdade Brasileira para o
Progresso da Ciência e de
todos os cientistas pela
UnB".
....

Partidos e de todos os grupos, que desejamos ver reunidos todos quantos se
dispõem promover a volta do pais à vocação maior de seu destino, que é a democracia sem adjetivos.
Depois de dizer que o Sr Magalhães
Pinto não reivindica "qualquer tipo de
precedência pessoal ou de grupo", o parlamentar afirmou:
— E' dentro deste espirito de união
para a vitória, que estou certo de que
o próprio esquema em que se fundava
nossa campanha eleitoral, com a indicação do ex-Governador de Minas para a Vlce-Presldência, poderá sofrer aiterações. Pois não tenho dúvidas de que
o patriotismo do Ministro Severo Gomes não hesitará em sacrificar sua própriá postulação, se for o caso, para que
a chapa presidencial do Senador Magalnaes Pinto se honre com o oferecimento da Vlce-Presidéncia da República ao
Sr General Euler Bentes Monteiro ou a
um dos muitos lideres do Movimento Democrático Brasileiro.
O parlamentar leu da tribuna a nota conjunta do Senador Magalhães Plnuo e do General Euler Bentes, divulgaeu uo inicio da semana, dizendo que o
.exio "e capaz de possibilitar os mais
amplos
entendimentos", classificando-a
de "a própria implantação de uma eidadeia democrática em nosso pais".

Brasília — O novo Em- à tarde no Itamarati.
baixa dor dos Estados ' — Nós falamos de assunUnidos no Brasil, Robert tos da atualidade mundial
Sayre, declarou-se ontem — generalizou o Embaiimpressionado com o volu- xador Sayre, quando interme de informações que o rogado, à porta do gabinete
Chanceler Azeredo da Sil- do Ministro das Relações
veira demonstrou possuir, Exteriores a respeito da sua
ao fim de uma conversa de entrevista com o Chanceler.meia hora de duração que O Sr Sayre foi ao Itamarati
ambos mantiveram ontem acompanhado pelo Ministro

E

MDB é fundamental
Esclareceu o ex-Ministro da Indústria e do Comércio que o Partido da Oposição Representa para a Frente a possibilidade de se poder lutar dentro das regras estabelecidas do jogo, "no estreito

ÍW

A frente
Depois de passar uma vista rápida
sobre o documento ontem aprovado —
ê notar que não mais fazia referência
à formação da frente democrática — o
Senador Petrônio Portelia afirmou:
"Não estranho
a atitude do MDB
em participar de eleição indireta. E' apenas a repetição do que já fez no passado. Não é a primeira vez que registro
divergência entre o dizer e o fazer.
.Quanto .ao engajamento em movimentos
extrapartidárlos, não me cabe opinar,
pois o Partido é que sabe da insuficiéncia da legenda e dos instrumentos de
que dispõe para alcançar seus objetivos
políticos.
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MO LOS DE AUDIÇÃO, FORÇA TOTAL
Para v. ouvir sem confundir palavras.
Mesmo
sua
auditiva

seja baixa, média ou alta. Os óculos de audição
que
perda
Viennatone para v. ouvir também de longe, estão nos endereços abaixo. Chegados agora de Viena.
Novos óculos auditivos.— sob medida! — ousados, corretivos, e discretos
quanto os Mini-aparelhos de embutir no ouvido que V. vê ai nas lentes.

espaço legal". No seu entender, sem o
MDB a Frente só poderia existir como
um movimento de mobilização cívica
cieii.ro do pais".
"O MDB é fundamental para a
Frente e com ele as coisas andarão com
bastante rapidez e poderemos dar passos maiores", afirmou o Sr Severo Gomes,
a quem o General Euler, ontem, deu a
palavra como porta-voz da Frente.
O ex-Ministro rebateu criticas que
têm sido feitas ao movimento no sentido
de que o MDB ao apoiar.a Frente irá ceder yotos para arenistas que não tem
mais condições de conseguir votos em
seu Partido.
"Os que se insubordinarem dentro
da Arena" — explicou — "dificilmente
conseguirão legenda no Partido governista". E citou o exemplo do Senador
Magalhães Pinto, "o grande dissidente",
que já declarou que não concorrerá nas
próximas eleições pela Arena, e o seu
próprio, dizendo que não tem condições
morais para disputar um cargo
Partido governlsta. Chamou atenção pelo
para o fato da eliminação do voto dele"
genda se constituir no maior perigo para
o MDB, uma vez que se espera uma vitória arrasadora do Partido da Oposição.

Preço e Prazo, táo bons!!... Ao alcance de todos.

Que V. não será capaz de resistir. Ninguém resiste.
Telefone chamando um nosso áudio-técnico. Experimente em sua casa,
sem nenhum compromisso., Nenhum compromisso.
Audiometria aérea/óssea • Garantia por 12 meses • Serviço médico diário
• Prazo à vontade • Pilhas grátis para 3 meses • Atendimento classe A.
Av. Rio Branco 133-18.° Tels: 252-4562 e 242-9740 • Lgo. Machado 11 Loja FTel: 205-4413 • R
Vol
Loja J Tel: 266-0600 ' Av. Copa 542 Gr. 309 Tel: 257-1502 • Av. Copa 945 SL106
^«na-452
236-1978 • R. Vise. Pirajá 487 SL 209 Tel: 267-1241 • R.C. de Bonfim 370 SL209Tel: 268-7600 •Tel*
R
Dias da Cruz 155 Gr. 601 Tel: 229-2633 • R. Maria Freitas 96 Gr. 601 Tel: 390-9310 • Av. BrásdePina
24 C0-3 Tel: 280-3739 • Niterói . R. Cel. Gomes Machado 38 Gr. 404/5 Tel: 718-5670 •
Afonso Pena 952 Gr. 522/24 Tels: 226-8490 e 222-2328 • J. F.: R. Halfeld 828 Gr. 315 Tel: B H Av
212 5427

HERMES FERNANDES S.A. vieiinaloiie

Guarde no bolso
as vantagens de poupar
na Letra.

Petrônio só crê na sua missão
O Senador Petrônio Portelia afirmou
a propósito da possibilidade de formauma frente politica de oposição,
ção de
que "a nossa determinação de aperfelçoamento das instituições vencerá obstáculos criados por interesses contrariados, frustrações notórias e até mesmo o
idealismo de alguns que fecham os olhos
à realidade em nome de princípios que
não são ajudados pela paixão solta e
desvairada".
Depois de uma pausa, admitindo
falar sobre a possível formação da frente, disse;, "Vamos aguardar a ampliação
do movimento, porque, no momento, as
adições não obstante verificadas, são
pouco numerosas. A normalização institucional está à vista, promovida pelo
Governo e o seu Partido, que tem certeza de contar com a esmagadora maioria do povo brasileiro".

Conselheiro da Embaixada
americana Richard Johnson
para entregar ao Chanceler
Silveira as cópias "figuradas" das credenciais que
irá apresentar ao Presidente Ernesto Geisel, no Palacio do Planalto, numa cerimónia já marcada para a
manhã do próximo dia 8 de
junho.

SURDEZ

Severo defende novo pacto social
O ex-Ministro Severo Gomes considerou, ontem, que a redtmocratizaçao é
essencial para o estabeiecimento de um
novo pacto social, sem o quai, ele acredita, caminharemos para a ruptura üo
sistema capitalista. Frisou que esse novo pacto deverá se basear na normalidade jurídica e na desconcentração da
renda, através da defesa da economia
brasileira, permitindo uma maior participaçao do povo na riqueza nacionai;
O empresário paulista está no Rio
para contatos politicos com vistas à articulaçáo da Frente Nacional de Redemocratização e passou a tarde de ontem
còm o General Euler Monteiro Bentes.
Hoje deverá se avistar com o Senador
Magalhães Pinto. No seu entender a frente está nascendo e seu crescimento dependerá.do Partido da Oposição. — "O
MDB deverá ser o centro de gravidade
da Frente" — destacou.

O presidente do Senado não acredita que a possível formação do movimento venha á servir de obstáculo a mais
nos seus entendimentos com o MDB sobre a reforma constitucional:
"Nossa determinação
de aperfeiçoamento das. instituições vencerá obstáculos criados por interesses. contrariar
dos, frustrações notórias e até mesmo o
idealismo de alguns que fecham os
olhos à realidade em nome de principios que são ajudados pela paixão solta
e desvairada. Creio nos políticos brasileiros que, nesta hora, ser amadorismo,
sabem escolher os melhores caminhos
do aperfeiçoamento democrático".
O senhor ainda se dispõe a procurar o MDB?
O MDB-é um Partido legalmente
constituído e, em razão disso, julgo do
meu dever debater democraticamente
com ele as reformas que aspiramos a
implantar.
O presidente do Senado fez questão
de dar uma resposta indireta ao Senador Paulo Brossard, que criticou o
Ministro do Exército por ter apoiado em
nota pública a candidatura do General
João Baptista de Figueiredo:
"O Ministro
do Exército, ao contrario do que disseram os seus críticos
apressados, agiu rigorosamente dentro
da lei. Ao saudar o General João Baptista de Figueiredo, não se estava dirigindo a um candidato de um Partido ou
de uma facção, mas ao futuro Presidente da República. A Arena é um Partido
majoritário porque tem sistematicamente recebido o apoio do povo nas urnas".

1

Com a Caderneta de
Poupança Letra v.ocê pode
depositar ò seu dinheiro
extra, qualquer que seja a
época. Òs 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 més do trimestre
você receberá juros e
correção monetária sobre
200,00, a média aritmética
simples de seus saldos.

mm 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 12,18e24
meses, com taxas de juros
crescentes. Isto significa que
quanto mais tempo você
poupar, mais dinheiro você
vai receber.
A poupança programada
inclui uni seguro de vida no
valor total do seu contrato!

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
W Vale a pena, portanto,
manter duas cadernetas,
de nossas agências
uma livre e outra
. você pode abrir duas
programada. Com algumas
cadernetas de
características diferentes,
poupança, uma
cada uma delas contribui
para que você aumente o
programada e outra
valor de suas economias de
livre.
uma forma inteiramente
Poupe na Letra em:
segura, garantida.
Copacabana, Posto 3,
As duas formas de poupança Ipanema, Leblon, Botafogo,
recebem como incentivo
Catete, Cinelândia,
fiscal a possibilidade de
Gonçalves Dias, Assembléia,
dedução no Imposto de
Vila Isabel, Haddock Lobo.
Renda. O incentivo contribui
General Roca. Pedro II, Méier,
para aumentar a
Madureira, Penha,
rentabilidade da sua
Bonsucesso, Nova Iguaçu,
Caxias, São João de Meriti,
poupança em cerca de 4%
ao ano.
Campo Grande, Niterói, %
Alcântara e Petrópolis. i

Poupe na Letra T Poupe na Letra T Poupe na Letra

0 único testado em estradas brasileiras,
em carros brasileiros
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Após a Grande Maratona Shell
Super, fiscalizada pela CBA—
Confederação Brasileira de
•' Automobilismo.
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o óleo Shell Super usado no
teste foi examinado pelo
Instituto de Pesquisas
Tecnológicas de São Paulo.

Com Shell Super você pode até
esquecer a hora da troca.
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Sayre vê Silveira e se dis impressionado

Lins e Silva diz que Euler

ABAIXO-ASSINADO
Também o professor Nélson Maculan Filho, d a
SBPC, estranhou as declarações prestadas pelo presidente da entidade, d e
apoio à candidatura d o
General Figueiredo, ressaltando que o professor Oscar
Salla representa uma entidade cientifica e não politica não podendo, portanto,
tomar posições partidárias.
Há uma semana, a SBPC.
vem recolhendo assinaturas
em todo o pais para abaixoassinado a ser levado às aut oridades . governamentais.
Diz o documento que. a
aposentadoria, compulsória'
de professores e pesquisadores "violenta* fundamentai
direito ao trabalho" e que
os atestados ideológicos e a
censura a livros e à Impnensa "cerceiam a legitima li-'
berdade de pensamento e
de expressão e o direito à
informação".
O documento pede o fim
"destas arbitrariedades
que
têm multiplamente atingido
os cientistas brasileiros" e
pede a reintegração dos
professores compulsóriamente aposentados e a
"anistia geral aos cidadãos
punidos com base nos atos
institucionais e demais lieis
de exceção".

POLÍTICA E GOVERNO -
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Ainda apresentava viscosidade
superior à de um óleo SAE 40
absolutamente novo!
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da Shel1 ®

Somente
Shell Super
leve este
carimbo^f, excede as
especificações
da indústria
automotiva

Kder mundial em lubrificação

Linha Omega Electronic f 300. Veja o porquê noseu joalheiro,

JORNAL DO BRASIL

D

Quinta-feira,

19/6/78

D

l9 Caderno

Febre africana que mata suínos ameaça o Rio
Detran não
Estrada do Contorno — Km 44
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deixa PM
usar reboque
BANCO CENTRAL DO BRASIL

v COMUNICADO DEDIP N.° 602
OFERTA DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
LETRAS DO TESOURO NACIONAL (LTN)
O BANCO CENTRAL DO BRASIL, tendo em vista o
.disposto no artigo 2° da Lei Complementar n.° 12, de
08.11.71, e no parágrafo 1°, do artigo 1,° do Decreto-Lei
n.° 1.079, de 29.01.70, torna público que acolherá no
próximo dia 05.06.78, no horário das 10:00 às 11:30
horas, propostas de Instituições Financeiras para a compra 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
CrS 2.500 milhões Cr$ 4.000 milhões
Emissão:
Data da
07.06.78 07.06.78
Emissão:
>
Data do
06.09.78 0.6.12.78.
Resgate:
2. As Instituições Financeiras deverão apresentar suas
propostas ao DEPARTAMENTO DA DlVIDA PÚBLICA
do BANCO CENTRAL DO BRASIL nas seguintes praças:
1 — RIO DE JANEIRO (RJ)
Departamento da Dívida 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 dia02.06.78,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 respectiva taxa de desconto sobre o valor nominal das LETRAS
DO TESOURO NACIONAL, bem como o valor líquido
por CrS 100,00, expresso com até 3 casas decimais, qua
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 credenciados para esse fim, cujos nomes e cargos serão identificados mediante aposição de carimbos.
6.0 BANCO CENTRAL DO BRASIL procederá à aberturá 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
preenchimentcy serão automaticamente excluídas da
licitação;
8. O BANCQ CENTRAL DO BRASIL no dia 05.06.78
informará por escrito, no horário das 16:00 às 16:30
horas, diretamente às Instituições Financeiras o resultado da oferta e pela imprensa, no dia seguinte, apenas
. as 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 pergamento no dia07.06.78,até as 15:00 horas utilizando-se a mesma rotina já em vigor para a liquidação das
LETRAS DO TESOURO NACIONAL.
11. As LTN de quê trata o presente Comunicado serão
custodiadas no Banco Central do Brasil, sob a forma de
registro contábil, de acordo com a Carta-Circular n.0 262,
de 20.03.78.
Rio de Janeiro (RJ), 29 de maio de 1978.
DEPARTAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA
•.;¦. v
a) Chefe de Departamento
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Passados 21 dias da entrega p,3lo Detran, à Policia
Militar, de quatro carros-reboque e 70 motocicletas destinados ao controle do transito. e repressão ao estacionamento irregular, estes
veículos continuam parados
porque o próprio Detran
ainda não liberou sua documentação.
A informação é do chefe
de pelações Públicas da PM,
Coronel Delamare, que diz
estar a corporação na Zona
Sul (19? Batalhão) sem
meios materiais de reprimir
os abusos no estacionamento. A Operação Reboque
realiza-se apenas no Centro
da cidade, de onde foram
recolhidos ontem, ao depósito, 35 veículos, por soldados do 5.° e 13.° Batalhões.

para a Anistia chegaram
ontem à sede do semanário
O Pasquim, um dos promotores do concurso. Pelo
grande interesse demonstrado e por causa da chuva
de ontem — muita gente
ficou com medo de estragar
as artes-finals no transporte — o prazo final de entre-'
ga de trabalhos foi adiado
para hoje as 12h.
Desde crianças de oito.
anos até velhos enviaram
cartazes para concorrer aos
prêmios. Para a secretáriageral de O Pasquim, Sra
Nelma Quadros, parecia
"um rush de solidariedade".
Os prêmios para os cartazes
mais bem colocados serão
obras de artistas plásticos
conhecidos.- Da promoção
participam — além dV O
Pasquim — outros semanarios de todo o país.

Sacola.
Carregadinha
de utilidade.
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Para construir um viaduto a dinamite derrubou 13 mil t de rochas

A Paróquia da Divina Providência já assegurou
Cr$ 60 mil de renda para a Feirinha da Providencia,
que realiza sábado e domingo no pátio do seu colegio, na Rua Lopes Quintas, com a venda de 12 mil
ingressos a Cr| 5 cada um. O dinheiro reverterá
para as obras da Vila Betania, residência destinada,
sobretudo a pessoas idosas e sem família.
O coordenador, Padre Giovanni Galaverna, ressalta que "o melhor da festa é i< -espírito comunitário, que, nestes dias, mais se comprova no coração de todos que aqui vêm". Tradicionalmente, a
Feirinha abria às 13h, mas, devido ao jogo Brasil
x Suécia, no sábado ela funcionará de 15h às 24h;
domingo, o horário será das 9h às 24h.
O QUE TEM

Haverá baíracas de comidas típicas, principalmente
italiana « portuguesa, jogos,
a Barraca da Sucata — eletrodomésticos e outros ob. jetos usados, abaixo ido preço da praça — stands de
plantas e revisitas e um restaurántè para almoço no
domingo e jantar nos dois
dias, além de uma pequena
galeria, com quadros d e
JoséPáulo Moreira da Fonseca, Mário Mendonça, Pier
Parodi e Vitaia Pasqualinl.
Ao lado da Igreja, já se
pode ver o resultado dais ültimas Feirinhas da Provldência: a Vila Betania,
uma casa branca, com 40
quantos gemlnados, cozinha,
refeitório, salas de eníermagem, trabalho e lazer, o
projeto do arquiteto Roberto Nacache levou em conta
o tipo de moradores a que
se destina: "velhinhos" (lá
ninguém fala em velhos;.

Fisioterapia

Snooker

Excursões

Discoteca

Piscinas

Futebol

Prêmios

Todos estes Jogos, brincadeiras, e passatempos, são organizados
por unia equipe muito afinada: você. nao precisa se preocupar com nenhum
detalhe.
A nao ser fazer a sua reserva ]á: num hotel tão divertido assim, os
lugares acabam logo. Peca maiores detalhes sobre a programação.
Village Eldorado Atibaia - Rod. D. Pedro I, km 70,5
Central Eldorado de Reservas: São Paulo: (Oil) 256.8833
Rio de Janeiro: (021) 263.3598

OFériasdejulho,no
Village Eldorado Atibaia.

A entrada da Vila e nas
salas há bancos àe cimento,
que serão cobertos por aimofadas. Não há degraus
em todo o conjunto, pois o
acesso ao pavimento
supeior é por uma rampa.
Embaixo de cada janela,
haverá uma jardiineira e,
junto ao muro, serão plantadas árvores, tudo para
que "os moradores se sintam mais em casa", segundo o arquiteto.
Cr$ 5 milhões foram gastos na construção da Vila
Betania, fora os donativois
em dinheiro e material que
"a Providência,
pelais mãos
dos amigos, nos tem enviado sem conta", diz o Padre
(Movanni. A primeira pedra
foi colocada pelo Cardeal
Eugênio Sales há dois
anos, e a construtora promete entregar o prédio dentro de um mês. Em julho,
.será feita a decoração, e, em
agosto, a Vila poderá receber os primeiros moradores, afirma o coordenador.

Salvador — Com bombas de gás lacrimogêneo,
cassetetes elétricos ecães, 220 homens da tropa de
choque da PM desfez ontem à noite uma passeata
de estudantes no bairro do Tororó. Bombas de gás
foram jogadas em edifícios e casas; na Avenida Joana Angélica o gás atingiu até uma clínica particular e o Hospital do Servidor Municipal.
Pouco mais de mil universitários participaram
de ato público diante da Reitoria da UFBA,
quando
foi aprovada a passeata. Rapidamente surgiram
mais uns. 3 mil estudantes, e todos avançaram rápido, às vezes correndo, pelo vale universitário e
por avenidas. A passeata foi interrompida quase no
destino, a Praça da-Piedade, onde fica a Secretaria
de Segurança Pública e uma unidade da UFBA.
VIOLÊNCIA

Carteado

'

trópolis, paissou 20 horas interditado — o. transito foi
reaberto ontem às llh —
para demolição, com dinamite, de 13 mil toneladas de
rochas no quilômetro 44 onde será construído um viadüitó da obra de duplicação
da Estrada Rio-Juiz de Fora—Belo Horizante.
Paitrulheiros da P o 1 i c i a
Rodoviária Federal — nem
ela nem o 7' Distrito Rodoviário do DNER informaram previamente sobre o
fechamento da estrada na
tarde de ontem — controla,
ram o ibransito aité o fim da
tarde ,de ontem, quando foram subsitituidos por sinaleiros; logo após a reabertura, passava apenas um veiculo cada vez, em ambos os
sentidos.
Durante a interdição o
transito foi desviado»a partir dos postos, de fiscalização do Bingen — km 42
— e de Bonsucesso — Km
64; quem descia era obrlgado a passar pelo centro
de Pebrópolis e seguir por
Quitan.ddnha; os que
subiam saíam do Contornono Bingen e só podiam voltar à Estrada em Itaipava.

Sacola.
Carregadinha
de utilidade.

Sacofei

PM usa gás lacrimogêneo,
cassetetes e cães para pôr
fim à passeata em Salvador

Cavalos

Cinema
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DNER reabre
Concurso de
Feirinha da Providência no a Estrada
cartazes ê
fim de semana tem renda do Contorno/
prorrogado
trecho entre o Bingen
assistência à velhice e OItaipava
da Esteada do
Mais de 1 mil trabalhos para
serra' de PeComtouno,
na
sobre o tema Um Cartaz

Apresentamos o maior
sortimento de diversões
ã sua escolha.
Música
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Os estudantes foram bloqueados por soldados a pé,
enquanto chegavam reforços em viaturas. Não reagiram e, em pânico, Invadiram edifícios e casa. A PM
começou a lançar bombas
de gás e muitas pessoas
também foram feridas por
cassetetes e cães policiais.
Dispensada a grande pas' seata, começaram surgir
pequenas manifestações na
Praça do Campo da Polvora, em frente ao Fórum Rui
Barbosa e na Avenida Joana Angélica. O comandante
da PM, Coronel Filadelfo
Reis"*bamasceno, participou
de todo o movimento repressivo e foi acusado por
um grupo de estudantes de
ter ordenado o lançamento
das bombas de gás. Várias
pessoas desmaiaram por
causa do gás, inclusive dentros de suas próprias residencias. De uma concentra-

ção no Colégio Estadual da
Bahia, foram atiradas pedràs na policia.
No final da noite, o Coronel Damasceno afirmou que
não havia estudantes presos e que só soldados foram
feridos: "A policia agiu com
energia, mas foi normal,
porque os estudantes sairam da área onde podem
se manifestar". Disse ainda
"houve apenas
um caso
que
de mordida de cachorro".
Às 22h havia estudantes
dentro da Faculdade de
Ciências Econômicas da UFBA, em frente à Secretaria
de Segurança; o prédio estava ostensivamente cercado. Apesar das declarações
do Secretário, vários estudantes foram vistos sendo
colocados em veículos da
PM; o posto policial no
Pronto-Socorro se recusava
a dar informações sobre feridos durante a repressão à
passeata.
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"Se o resultado dos testes
— que devem ser divulgados amanhã — determinarem que a porca que
veio de Paracambi e que foi
encontrada no sábado na
favela de Nova Brasília, em
Bonsucesso, é portadora de
virus' da peste suina africana, teremos um segundo
foco da doença, e seremos
obrigados a interditar a
favela e exterminar os 4
mil suínos que ali vivem",
afirmou o secretário d e
nefesa Agropecuária do
Ministério da Agricultura,
José Alberto da Silva Lira.
Ontem à noite, o secretario recebeu uma comunicação dos laboratórios de
Plum Island, nos Estados
Unidos (que analiaou órgãos
de animais atingidos pela
peste na área de Paracambi), confirmando o diagnóstico de peste africana nos
animais do Sitio Floresta.
O Sr José Alberto Lira baixou portaria de Emergência Zoo-Sanitaria, criando
uma estrutura administrativa no Rio, para a coordenação do combate à doença em todo o pais.

focai. Todos os porcos existentes na região focai serão
exterminados.
NOVO FOCO

Informações prestadas peIo proprietário do Sitio Fioresta, leVou técnicos da Secretaria de Agricultura a
procurar, no último fim de
semana, oito porcos que foram vendidos a moradores
da Favela Nova Brasília, ,
em Bonsucesso. No sábado,
em uma das vielas da faveIa foi encontrada uma porca com os sintomas da peste africana.
A proprietária do animal
conhecida por Dona Georglna, recusou-se entregar a
ela era
alegando
porca
"de estimação" dequesua filha.
Os técnicos, então, ofereceram Cr$ 1 mil 700 como indenização, logo aceita e sacrlficaram o animal e o enviaram ao laboratório da
Universidade Rural.
Se for constatado um novo foco na Favela Nova
Brasília, -os proprietários
dos 4 mil porcos lá existentes também receberão indenizações (os animais serão
sacrificados) de acordo com
laudo de avaliação feito- por
uma equipe dç veterinários.
"Ou se mata o porco
doente, ou levaremos a suánocultura do país ao caos",
disse o Sr José. Alberto Lira.
Técnicos de Brasília, Rio
e São Paulo participaram
da reunião em que o Secretário nomeou o Sr Ubiratan
Mendes Serrão(subsecretário nacional da Defesa Agro-Pecuária) coordenador dos trabalhos técnicos da comissão de.emergência. Foi criado também
um funciònograma para
emergências zoo-sanitárias.
A comissão passou a ter
cinco subcomissões com 70
veterinários e 175 auxiliares
diretamente.
trabalhando
"Esta estrutura teve
que ser
ampliada para que se tenha
um esquema compatível
com qualquer expansão
eventual da doença", disse
o Secretário José Alberto
Lira.

MEDIDAS PREVENTIVAS
A febre suina é de virulência muito grande, e náo
há tratamento para a doença, nem vacina preventiva;
só a erradicação dos porcos
atingidos resolve. Os sintomas da doença são inapetência, rejeição à água, próstração, tendência ao amontoamento, e temperatura
elevada. O secretário pediu
aos criadores de porcos que
comuniquem com urgência
às autoridades, caso constatem qualquer comportamento diferente em seus
animais. Os telefones são
394-5133, no Rio de Janeiro
e, em Niterói, 718-8286,
718-7410, 767-3134 e 718-8096.
Os animais atingidos pela
peste, antes dè morrer (a
doença é 100% letal) apresentam degeneração da
cadeia ganglionar, alteração
ampla e desenvolvimento
do baço, fígado, rins e coração, com hemorragia. A
pestes constatada no Sitio
Floresta, em Paracambi, é a EXPORTADOR RECLAMA
mesma que dizimou 400 mil
O diretor-superintendente
porcos em Cuba, em 1971.
Em Paracambi, além de 347 do grupo T Maia no Brasil,
animais que morreram, sa- Sr Ismael Marques de Alcrificaram-se outros 1 mil meida, considerou como absurda e totalmente fora de
200.
O Secretário José Alberto propósito a decisão tomada
Lira reuniu-se ontem com pelo Departamento de Sàúrepresentantes dos super- de Sanitária do Ministério
mercados e da indústria de da Agricultura, proibindo
transformação de s u i n o s , qualquer tipo de operação
para informá-los como pro- comercial com carnes e proceder, tanto na entrega do dutos bovinos no Município
produto da indústria ao su- de Barra Mansa.
Segundo ele, a empresa
permercado, como deste ao
consumidor. Disse, ainda, mantém em Barra Mansa
que pode entrar no. Rio car- apenas um entreposto que
ne de todo o pais, exceto funciona como centro de
suínos vivos.. A entrada, en- distribuição para a região
tretanto, sóépermitida do Vale do Paraíba e outros
com o contorno da área de mercados e que não cria,
foco, a um raio de 16 km abate n e m comercializa
com carne de suínos, "porde paracambi.
Advertiu, ainda, que a tanto,., não tem qualquer
não ser pintos de um dia, tipo de problema quanto à
aves frigorifiçadas e pesca- garantia de seus produtos".
do nenhum produto de oriO diretor do grupo T Maia
gem animal pode sair do disse que "esta decisão do
Estado. A medida visa im- Mtaistérilo da Agricultura
pedir que o vírus se disse- Vai prejudicar as exportamine para Santa, Catarina, ções brasileiras, uma vez que
Paraná e Rio Grande do o grupo T Maia tem contraSOI, principais centros de to de exportação com o
exploração econômica d e mercado da Holanda já firmado". Afirmou ainda que
criação de suínos.
A população suína do Rio a paralisação vai impedir '«¦
de Janeiro é de cerca de exportação de 20 toneladas
"já em195 mil cabeças; 14 mil vi- de coração de boi,
vem em um raio de 50 qui- baladas dentro de critérios
lômetros em relação a Pa- altamente técnicos de saníracambi — área considera- tarismo e isso vai implicar
da perifocal — e outros 3 também na demissão de 220
mil a 4 mil dentro da área empregados".
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Ficam cientes os licitantes, que devem submeter-se às
disposições do Decreto Estadual n.° 362/75 de 19 de setembro de 1975, que aprovou o Regulamento do Decreto
n.° 237, de' 21 dc iulho de 1975, e as alterações previstas
no Decreto n.° 1.063, de 30 de dezembro de 1977.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.° 01/78
O Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro,
DETRAN-RJ, torna público para conhecimento dos
»Interessados que fará realizar às 09,00 (nove) horas do dia
14 de junho de 1978 na Praça Tiradentes n.° 67, 2.° andar,
licitação por Concorrência Pública referente a execução de
Serviços de Marcação de Pavimcntos e Canalização de Tráfego em todo o Estado do Rio de Janeiro.

Pagamento a partir
do dia 02 de junho,
medisnis
apresent3ção de documento de identidede.

Para participação na Concorrência exige-se obediência
aos termos do Edital e anexos que estarão à disposição dos
interessados, das 11,00 às 17,00 horas na Praça Tiradentes
n.° 67, 3.° andar, sala 303 — Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, 30 de maio de
COMISSÃO

PERMANENTE

1978

DE LICITAÇÃO

PLANOS

COM CORREÇÃO
MONETÁRIA
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Seminário da ADESG discute Vacina é
Doença de
como formar a geração que
aplicada em Chagas
receberá o Brasil em 2000 cão e gato
tem censo
A formação dos brasileiros que no ano 2000 terão 30 anos de idade e que estarão assumindo a
direção do país foi discutida ontem por oito especialistas, durante quatro horas e meia, no seminário
Â Geração do Ano 2000, promoção da ADESG (Associação dos Diplomados da Escola Superior de
Guerra) e da empresa índice — Bancos de Dados.
Realizado no auditório do Ministério da Fazenda, o seminário foi aberto pelo presidente da ADESG,
Almirante Hilton Berutti. O primeiro expositor, demógrafo Lyra Madeiça_Y(representava o presidente do IBGE, Isaac Kerteneszky), lembrou que no
ano 2000 o Brasil deverá ter de 202 a 220 milhões
de habitantes, isto é, mais do dobro de 1970, e as
crianças de hoje poderão ter "um choque com a
nova realidade".
MENOR POBRE
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Estratégia de Recupe—
ração do Menor Carente, íoi
o tema do presidente da
Funabem, Fawler de Melo,
'a eficácia do
para quem
nacional
depende da
poder
qualidade do elemento humano disponível". Mas lembrou que, se o país tem "exceU&nte potencial humano",
35% das pessoas até 18 anos
(53% do total da população) "têm uma vivência
de dificuldades para o seu
desenvolvimento integral e
adequado dentro de uma
realidade social".
A questão se prolongou
na exposição seguinte — A
Experiência Paulista de
Apoio ao Menor —na qual
o Secretário de Promoção
Social do Estado de São
Paulo, Mário Altenfelder
(ex-presidente da Punabem), afirmou: "O problema é grave: 30% da população paulista é marginalizada (6 milhões 600 mil pessoas). Para contorná-lo considera importante a assistência da criança no contexto familiar".
Aspectos Jurídicos da
Proteção ao Menor Carente,
íoi a palestra que se seguiu,
pelo ex-Juiz de Menores
Alyrio Cavalüieri: "Se o jovem de hoje conseguir ultrapassar esse campo minado pela permissividade, pela.
pornografia, pelos tóxicos e
pela violência, vai encontrar mais adiante (no ano
2000) um apoio ao pontode-vlsba legal que o ajudará: um Código de Menores
mais atualizado. E nesse documento já constará um
outro tipo de menor, o com
desvio de conduta, figura
que atualmente" não existe", O novo Código está em
discussão no Congresso.
O coordenado.: de Planejamento do INAMPS (Instituto Nacional de Assistência
Médica da Previdência Sociai), Alayr Blois, falou a
seguir (A Saúde no Ano
2000), tratando das várias
deficiências dá área, desde
a Indefinição na Política
Nacional de saúde até a
falta de treinamento do
"A nossa taxa de mortalldade proporcionada é de' 10

A vacinação contra a
raiva em cães e gatos prósseguirá hoje e amanhã na
Barreira do Vasco, onde
equipes do Centro Munlcipai de Saúde de São Cristóvão e do 1.° Batalhão Logístico permanecerão entre
9h e 12h.
As aplicações de vacinas
anti-rábicas em São Cristovão prosseguirão até sextafeira, nos seguintes locais:
segunda-feira, na Associação dos Ex-Combatentes;
quarta-feira, junto à caixa
de água da Cedae.

por 1 mil habitantes: 30%
dos óbitos são de crianças
menores úe um ano; 38%
•de menores -de cinco anos;
e 40% menores de IS anos,
'Existem atualmente 70
órgãos oa entidades voltadas para o problema de
saúde, e o mais Importante
é que o desenvolvimento
econômico seja capaz de reduziir a pobreza e distribuir
melhor a renda nacional".
A Responsabilidade d a
Iniciativa Privada no Ano
8000 foi a palestra do presidente do Sindicato dos Bancos, Teófito de Azeredo Santos (também do conselho
da índice—Bancos de Dados), que defendeu a necessidade da integração empresa—Universidade, da
transferência dé empresas
para o interior do país ("reduzirá o grave problema do
êxodo para as cidades grandes e também da produção
de .alimentos:
"No ano 2000 será um aspeoto mais importante do
que o do petróleo. Temos
que incentivá-la através da
descentralização da agricultura, com a criação das cooperativas. Esta produção de
alimentos deve ter o poder
de recisão nacional, e não
pelas multinacionais".
EDUCAÇÃO
A exposição da Secretária
Municipal de Educação, Terezinha Saraiva (Educação
Escolar Sintonizada com •
Futuro), foi lida por seu assessor de Comunicação Sociai, Wagner Ounto, após o
que o assunto íoi tratado
pelo Senador João Calmon,
presidente da Comissão «
Educação e Cultura do Senado, que observou: "O
atual esforço não deve ser
para reformas políticas,
mas para reformas de mentalidade".E ainda:
"É muito comum ouvirmos.que a taxa de eecolarização do país é de 6%, o que
não é mentira, mas meia
verdade. De cada mil crianças matriculadas/apenas 97
concluem o 1* grau, 68 chegam ao término do 2o grau
e 53 ingressam no ensino
superior. Estamos também
colocados em 80» lugar em
uma lista da UNESCO
quanto às despesas públicas
referentes ao ensino''.

Campanha da Lã tem Cr$ 265
mil e espera mais donativos Sacola.

O Ministro da Saúde, Sr
Iniciada há dois meses,
Paulo de Almeida Machado, a Campanha da Lã arraiaInstalou ontem, na Funda- dou Cr$~265 mil — suficipara 5 mil cobertores
ção Oswaldo Cruz, a comis- entes
— e até agosto estará recesão organizadora das come- bendo donativos, inclusive
morações do centenário de roupas ou dinheiro, para
nascimento do médico sanl- atingir a meta de 10 mil
tarista Carlos Chagas, e cobertores a serem disteianunciou que até o fim do buidos a 300 no entidades,
Rio e em
principalmente
ano estará pronto o relato- Minas Gerais.
Segundo a presidenta da
rio sobre o número de chaSra Vera Maria
gáslcos no país, que a OMS Campanha,
Noel Ribeiro, serão necese a OPAS estimam ser de sários Cr$ 500 mil para que
7 a 12 milhões.
a meta seja atingida este

ano e, para isso, acha necessário "sensibilizar os colégios e pedir que os alunos
levem roupas usadas ou
calçados, que também são
distribuídos". Além dos cobertores, as entidades beneficiadas recebem 50 peças
de roupas e 10 pares de sapato cada uma.
DONATIVOS
A Campanha da Lã, realizada desde 1947, foi Iniciada este ano em 15 de março e, até agora, foram apli-

cados Cr$ 210 mil na compra de 5 mil cobertores, Cr$
40 mil em novelos de lã (que
são transformados em roupas) e Cr$ 15 mil em flaneIas. Como no ano passado,
a meta será atingir, até
agosto, pelo menos 10 mil
cobertores que, em 1977, íoram distribuídos a 278 entidades do Rio, Minas Gerais, São Paulo, Espirito
Santo, Goiás, Brasília, Ceará, Rio Grande do Norte e
Rio Grande do Sul.

Carregadinha
de utilidade.

Sacofa

ADucaí

vai fazer uma roupa
sob medida
pravocê,
pra ninguém
botar defeito,
E urgente.
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PAGAMENTO DE DIVIDENDOS N.° 4

m
m
m
m

Comunicamos 101 senhores acionistas qua a partir da 03-07-78, Iniciaremos o pagamento dos dividendos do exercício 1977/78 a razão de Cr$ 0,14 por ação.
a. LOCAIS

DE
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ATENDIMENTO

Salvador -

Rua Algibebes, é/12 salas 501/503
Rio de Janeiro — • Rua Melvin Jones, 35 — 18° andar
b.

HORÁRIO
De

08:30

De

is

13:30

c. IMPOSTO
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16:00

DE

RENDA

NA
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FONTE

Pessoas Físicas
Com retençio — 15%
Residentes no Exterior — 25%
:'d.

AVERBAÇÕES

TRANSFERENCIAIS

Serão suspensos de
¦ •
do cadastro
a.

EXIGÊNCIAS
Pessoas

16 e 3006-78 para

PARA O

Físicas:

E DESDOBRAMENTOS
possibilitar

e alteração

PAGAMENTO

CPF •

Carteira

de

Identidade

Pessoa Jurídica: Prova de representação legal
f. PROCURAÇÕES
No caso do acionista se fazer representar, seri exigido:
Pessoas
ou

Físicas:

instrumento

Instrumento particular

com firma

reconhecida,

público.

Pessoa Jurídica: Instrumento particular com firma reconhecida,
acompanhado <U documentação que prove a representação legal
ou instrumento público.
g. FORMULÁRIOS
Aç6es endossivels:

pedimos que sejam preenchidos com antecedência, para facilidade de serviço.

.Ações Nominativas: os recibos estarão prontos em 03-07-78.
A DIRETORIA
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Sob medida
mesmo

uma vez

Ficapronta
em dez dias

Milhares
de opções

A Ducal tem um sistema
exclusivo, para que você tenha
uma roupa sob medidasem os
aborrecimentos causadospélas
diversas provas que uma roupa
de alfaiate exige.
Drap você só experimenta
uma vez, e ela fica do jeito-que
você gosta, com o caimento
perfeito e o charme de uma
roupa personalizada.
Suas medidas são tiradas uma
só vez. Depois êsôir buscar a
sua roupa Drap, prontinlia.

Drap ê uma roupa urgente,
feita sob medida para as pessoas
que não têm tempo a perder.
A Ducal criou Drap para
atender o tipo de homem que
precisa de roupa nova e sob
medida, dentro da rapidez que a
vida moderna exige.
Agora ninguém mais tem
que ficar esperando semanas e
semanas por uma roupa.
Dez dias são suficientes. Afinal,
nunca se sabe quando vai ser
necessária uma roupa nova.

Drap não é roupa pronta
Você decide tudo. Évocê
adaptada, nem meia-confeccão.
quem vai escolher o tecido e a
uma
Nemporisso custa mais caro:
entre
padronagem,
infinidade de amostras
ternos apartir de
1.800,00. cruzeiros.
que só a Ducal
lhe
pode
apresentar.
sob medida
Você determina
urgente.
até mesmo às
detalhes: bolsos,
Exclusividade
botões, etc. E não éw
só. Vocêpode mandar fazer um
paletó, uma cafça ou um terno.
O que você quiser.

Ducal

Está na hora de comprar seu Omega Electronic f 300.Visite seu joa.be.ro_
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Fantasmas em Fuga
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Talvez não se tenha dado passo tão decisivo no caminho da normalização democrática
quanto na celebração do acordo entre indústrias
automobilísticas e sindicatos, no ABC paulista.
Talvez se venha a celebrar neste momento, também, um marco fundamental nas relações entre
o empresário e o Governo. Apesar da legislação
trabalhista tão velha quanto os preconceitos que
ainda irrigam o pensamento autoritário brasileiro; apesar da tradição condenável, que sempre
levou os empresários ao altar do Executivo para
saber que rumo tomar, dirigentes de indústrias
depois, autuenaceitaram, primeiro,
tar os salários de seus empregados.
Construiu-se mais uma ponte que ligará a
sociedade a um regime mais democrático, porque
os empresários dispensaram o Estado. E, se dispensaram porque estavam movidos por uma pressão irrecorrível — a greve — serão capazes de
dispensar por outros motivos. Inclusive porque
acabam de descobrir que são capazes de marchar
sozinhos ou que o Estado, vacilante e ambíguo,
marchou atrás dos acontecimentos em São Paulo.
Fica fortalecido o sentimento democrático
110 país, porque os empresários desmistificaram o
fantasma do sindicato, o fantasma da greve. O
regime não cai porque há greves; nem o capitalismo se abala porque há greves. É da essência da
atividade capitalista compor-se e barganhar com
os empregados. Como é da essência do capitalismo compor-se e barganhar com o Governo, porque isso é da própria essência da democracia. Só
nos regimes autoritários — os quais mais cedo
ou mais tarde se descobre que são incompatíveis
com o capitalismo e a democracia — é que não
se barganha. Só no autoritarismo é que basta f azer parte da corte e garimpar a portaria mais
'^
¦ ~ yXíí
adequada, o cartório mais apropriado.
Os empresários também deixaram claro que
não voltamos a 1963 apenas porque se passou a
negociar com empregados. Não voltaremos a 63
nem que se queira: porque a economia mudou,
cresceu, sofisticou-se, engendrou complexidades
e fez germinar pontos de tensão. 0 desenvolvimento cria seus próprios impasses. E é a própria
dinâmica do desenvolvimento, a sua capacidade .
de absorver impactos e de abrir clareiras que Vai .
sedimentando instituições e regulando as tensões.
O país não voltará ao passado porque não' pode
Y:'.
mais regredir. ;'£'-¦)¦¦'¦-¦'

Os próprios sindicatos demonstraram isso.
A manifestação grevista pautou-se claramente
pela reivindicação salarial. Não foi contaminada
pelo irrealismo reivindicatório, nem pela seduçáo da aventura política. Os sindicatos parecem
— e o demonstraram agora no ABC — mais maduros, porque souberam distinguir entre o que
é legítimo, o que nasce espontaneamente dentro
da própria comunidade assalariada e o que é ar.
tiliciai, o que vem de fora, para ser enxertado e
para aproveitar-se do movimento sindical. Traüiciòhaimehte, no Brasil, onde os sindicatos e
o movimento trabalhista nasceram à sombra do
Estado, a politização da vida sindical foi concebida e serviu mais ao Estado do que à nação.
Mais aos pelegos — dentro e fora do Governo —
do que aos próprios sindicatos.
Como em qualquer outro país industrial.zado, o sindicato do ABC revelou-se vacinado
contra a tentação da aventura política. E, nessa
dimensão, como instrumento de reivindicação,
como agente da institucionalização dos pleitos
trabalhistas, o sindicato é fruto e ingrediente da
atividade capitalista.
O regime capitalista não pode dispensar a
convivência com o sindicato — ainda que deva
conter e restringir as fronteiras de sua depen\
dência ao Estado.
Estamos caminhando, pelo menos até agora, na direção de um relacionamento maduro.
Falta, apenas, estabelecer parâmetros, acoplar a
atividade sindical às angústias da luta contra a
inflação. E aí cabe, perfeitamente, ao Governo
desempenhar o papel decisivo. Sem imposições,
sem editos irrecorríveis, ha mesa de negociações,
lado a lado com empregadores e empregados,
i cabe ap Governo, de forma e hábitos democraticos,' enumerar suas prioridades, barganhar na
defesa de seus pontos-de-vista, mostrar que a
luta contra a inflação não é uma batalha estatísti.
ca. Ela condiciona a saúde da economia, e seu sucesso garante a preservação das empresas e do
poder aquisitivo dos salários. Com a definição
de guidelines e parâmetros,, com a exposição de
unia política consistente para combater a infla»
ção, o Governo tem a responsabilidade de participar desse jogo. Não còmoY o árbitro implacável — mas como um negociador igual aos
outros.

Rendição de Princípio
Encontrou o MDB finalmente, mas com
grande atraso, a sua identidade de Partido da
Revolução de 64. Desde a autorização para funcionar em caráter precário, quando foram dis*
.volvidos os antigos Partidos políticos, até esta
Convenção Nacional de meio de semana, os oposicionistas brasileiros sempre se recusaram, por
uma questão de princípio, a aceitar a eleição
indireta de governadores e de Presidentes da
República. <
;
Agora a causa oposicionista fica têmporariamente sem legenda para expressar-se: o MDB
tornou-se a alternativa para a Arena. É mais um
Partido com que conta o Governo para fazer o
jogo da simulação, representativa e compor f achadas governativas por trás das quais se dilapida o princípio federativo e se retarda a restauração democrática.. "...
Nem a impostação do dialeto autêntico, que
salvava a face oposicionista comprometida pelos
fisiológicos, foi capaz de disfarçar a tardia rendição que leva o MDB a aceitar a eleição indireta e tutelada no que deverá ser o último espetáculo no gênero. Tudo indica que o processo
político se extingue por estar em desacordo com
a consciência democrática nacional, e nesta hora
o MDB se deixa seduzir pelo canto de uma sereia
solitária.
Entendeu o MDB, em Convenção Nacional,
que é da competência de cada seção regional de-

cidir se participa ou não das eleições indiretas:
o que era questão de princípio passou à matéria
casuística. Mas quem decide, na verdade, não é
a Convenção, e sim o Governo federal, que deixou apenas o Estado do Rio para o MDB, que na
realidade não chega a ser Partido político, exercer seu paladar governativo.
E por que hão reivindicam nossos bravos e
retóricos oposicionistas também São Paulo e Rio
Grande de Sul? É que o MDB agora nivelou-se
à Arena: aceita as restrições e retribui as. cortesias. O resto são palavras sem endereço digno.
Por que consideravam os convencionais emede.
bistas a hipótese remota de apresentar um candidato à sucessão presidencial? Por coerência
com a precedente posição de luta e de princípio,
não. Se quisessem lutar, deveriam reclamar os
Governos do Rio Grande do Sul e de São Paulo
—; a que têm direito. Na sucessão presidencial o
MDB irá apenas legitimar uma escolha que tirou
o sono à Arena.
Outras razões—Yque não. as de princípio e
as de ordem moral — nivelam a Arena e o MDB
pelas necessidades fisiológicas de sobrevivência.
Só faltava isso para mostrar que está realmente
esgotado o processo político, que não nos levou
à democracia alguma e nos afastou de uma posição de dignidade representativa. Não há mais
nada — exceto a repetição desse triste espetaculo — a esperar de dois Partidos que só nasceram e viveram pelo beneplácito do arbítrio.

Assalto ao Passado
Assaltado, o santuário dos Pireneus, em
Goiás, vem de perder a sua imagem centenária.
Em Minas, as duas igrejas oitocentistas de Santa
Rita Durão, Distrito de Mariana, ficaram sem
12 imagens de santos, num roubo que só perde
em importância para o tão famoso da matriz de
Ouro Preto, em 19.73.
Esses faits divers são o retrato nada exagerado .da situação atual do nosso patrimônio bis.
tórico, acuado entre a ação predatória e a inoperancia administrativa. Um roteiro histórico,
turístico do passado brasileiro, com efeito, ao
gênero dos que fornecem o itinerário das excursões pela Europa, deixaria uma impressão
penosa de descaso.
Olinda, que é talvez o conjunto barroco
mais homogêneo do mundo ocidental, vive sob
a ameaça permanente do deslizamento, dos oito
morros da parte tombada da cidade. Com isto,
já apareceram rachaduras ameaçadoras em prédios como o do mosteiro de São Bento e o do
convento de São Francisco. Ouro Preto desçobriu, do dia para a noite, que pode ser consumida por um incêndio sem que os bombeiros
locais possam fazer outra coisa senão assistir à
desaparirão dos seus prédios.
O Instituto do Patrimônio Histórico não

tem nem pode ter recursos para conservar bens
culturais esparsos por um território vastíssimo.
A escassez de meios deveria, naturalmente,
ser compensada pela agilidade de operação. O
contrário disso, entretanto, é o que parece estar
acontecendo. Vê-se o IPHAN adormecer ao ritmo monótono', do universo burocrático, a ponto
de recursos já existentes esperarem interminavelraente pela aprovação de projetos que, uma
..,
vez aprovados, chegam tarde.
An^e o descaso em que vivem os nossos bens
culturais, têm-se visto até mesmo erupções ocasionais de um embrião de consciência comunitária, como no caso recente da saída de imagens
do Aleijadinho.de Congonhas e Sabará. Manifestações que, entretanto, não devem ser superestiinadas, pois entre as próprias populações
dos recantos históricos é que se encontra, às vezes,. maior descaso por valores que, sendo abundantes, deixam dé merecer valor.
A presença do IPHAN seria necessária não
apenas em termos de recursos, mas, e sobretudo,
sob a forma de esclarecimento e de encaminhamento de soluções. O que se tem visto, em vez
disso, é um Patrimônio reduzido à sua condição
de repartição pública. O que é, de fato, inaceitável.

VIM BÁNDB3A
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Cartas
Defesa da Igreja
Leitor assíduo do JORNAL DO
BRASIL, admirador da sua orientação e riqueza de colaboração,
ainda que discorde algumas vezes
de sua posição, no que diz respeito,
porém, à Igreja Católica e à Santa
Sé estamos sempre de acordo. Mas
na edição de segunda-feira, 22 de
maio, do JORNAL DO BRASIL, entre os artigos de vários colaboradores figurava um com o titulo Unia
Gravíssima Responsabilidade asslnado por Lenildo Tabosa Pessoa,
cuja linguagem distoava inteiramente da linha desse Jornal de respeito à Igreja Católica e à Santa
Sé. .
Meu objetivo não é responder
aos falsos conceitos contidos nesse
artigo nem mostrar os raciocínios
cheios de ilogismos nele desenvolvidos, mas apelar para que o JORNAL DO BRASIL não permita que
o Concilio Vaticano II, a Santa Sé,
o Santo Padre sejam agredidos nas
suas colunas.
O autor em inúmeros artigos
em O Estado de S. Paulo tem
ofendido1 bispos, Concilio Vaticano
II, Santa.Sé e até mesmo o Santo' Padre com muito mais violência do que no artigo acima mencionado. O passado jornaüstico deste senhor não o recomenda para
colaborador do JORNAL DO BRASIL. Desde já muito grato pela acolhida que fizer desta carta. Pe. Pedro Velloso, S. J. — Rio de Janeiro.

Crise da Vale
Uma vez que o JORNAL DO
BRASIL, em suas edições de domingo 28 e terça-feira 30 do coratenção ao
rente, vem dedicando
"crise financeira da
que,chama de
Cia. Vale do Rio Doce", sinto-me
nó dever de, rompendo compromlsso que assumi comigo mesmo,
expressar-me de público a respeito
daquela empresa, solicitando a divulgàção dos seguintes esclarecimentos.
Em primeiro lugar, não me deterei sobre as considerações do
JORNAL DO BRASIL acerca da estatização, corporificada, nò caso,
pelos projetos da CVRD nos campos de fertilizantes, alumínio, etc.
Trata-se de ponto-de-vista manifestamente reiterado por esse jornal, e matéria de conteúdo político,
não crendo eu poder modificá-lo,
por mais fortes que viessem a ser
meus argumentos.
A linha seguida pelo JORNAL
sustenta-s»
DO BRASIL no caso, "crise
finanna existência de uma
ceira", o que é falso. Na verdade,
a analise de dois balancetes, feita
pelo JORNAL DO BRASIL no domingo último, é, no minlmo, superficial, posto que se limita a
apresentar porcentagens de variação de alguns Itens.
Devo desde logo registrar que
o Orçamento de Investimenltos da
CVRD para 1978 foi, por seus árgãos de administração, contido em
cerca de Cr$ 8,4 bilhões, quando a
autorização governamental atingia
a casa de Cr$ 14 bilhões. A primeira dessas cifras, decorrente de criterioso • reexame de todos os projetos e programas da empresa e de
suas controladas e coligadas, é meta financeiramente viável, sob ae
severas condições de mercado e de
custos enfrentados pela CVRD. Prevê tal programa a utilização de toda a capacidade de autogeração
interna de recursos (da qual o lucro é apenas uma parte) bem como a contratação de uns 250 mllhões de dólares de financiamentos externos, inclusive pela emissão de debêntures. E' de notar que
em 1977, e ao contrário do que sugere a análise realizada pelo JORNAL DO BRASIL, o endividamento
. da *CVRD foi mínimo, o que não
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número»
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andar — Unidade
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Brasília — Setor Comercial Sul — S.C.S. —
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Eleições ua UFRJ
A chapa Alcance, que concorreu com União e Luta e Conswrução às eleições do Centro Académico da Escola de Comunicação da
UFRJ, não íoi uma dissidência das
duas últimas. Ela foi uma tentativa dos calouros de participar do
processo Independentemente. Norberto Luís Gòyer Bornéo — Rio de
Janeiro.

Eanes g democracia
O Presidente de Portugal, ao
falar sobre democracia em seu
pais, cometeu um engano. Lá não
existe democracia, nem socialismo.
Em uma democracia não se desaprópria sem pagar o seu justo valor, porque existe o direito de propriedade; e no socialismo tudo é
do Estado, Inclusive as pessoas,
que nada podem reclamar. O titulo
certo para o regime seria pilhocracia. Antônio da Costa Fontelas —
Rio de Janeiro.

Lacuna
Li com multa satisfação a notícla da regulamentação da profissão de artista. Todas as regulamentações profissionais que o Governo vem realizando são dignas
de aplausos. No entanto, ao vermos a dos propagandistas vendedores de produtos farmacêuticos,
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Tel.: 225-0150.

a impediu de investir algo como
Cr$ 5,5 bilhões, sob a mesma crise
de mercado e as mesmas pressões
de custos.
Particularidade que impressio,na negativamente a um observador apressado é o aumento do exigivel a curto prazo, entre março
de 1977 e março de 1978, ao tempo em que o exigivei a longo prazo se manteve praticamente constante em termos nominais. Trata-se, da reclassificação, de longo
para curto prazo, de um empréstimo de 200 milhões de dólares tomado, em 1976, sob a modalidade
de acceptance e a taxas especificas desse mercado, oujo vencimento se aproxima e cujo pagamento
está assegurado por titulos do Tesouro Federal. A reclassificação,
obrigatória por lei, dá a falsa impressáo de que a CVRD teve de recorrer ao credito a curto prazo.
O que importa, realmente, é o
exame das relações entre as rubricas, e isso o JORNAL DO BRASIL
nao fez, nem eu o farei. Posso, todavia, adiantar que os índices de
liquidez, a razão capital/dividas e
todos os demais indicadores consagrados, apresentam-se, em março de 1978,-tão satisfatórios quanio se poderia esperar em uma emp_esa que, despida de todos os priviiegios, enfrentou por quatro anos
a mais longa e profunda crise de
mercado de minério de ferro jamais verificada, e que está, tanto
como qualquer empresa privada,
suomeuda a fortíssimas elevações
ae custos, bem como à supervalorização ao cruzeiro, e, doravante,
ao UiP.
Administrada como se empresa
privaaa tosse, como ainda há uma
semana mencionava, no Caderno
especial, um dirigente da Union
lvumere, a CVRD náo foi dirigida
ae maneira irresponsável; aumen«ou suostancialmente, desde 1974,
a üistriDuiçao de dividendos; só teve um aumento de capital nos últimos três anos, e mesmo assim de
i>r$ 560 milhões, ou cerca de 6%
ao atual.
Quanto a saber produzir cèlulose, ou concentrados de íostato,
minha sugestão ao JORNAL DO
üitASlL e que mande seus reporteres visitar a Cenlbra ou à Valep.
Fernando Antônio Roquette Reu
— Kio «te Janeiro. .
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verificamos que ficou uma lacuna,
pois não foi incluída a obrigatoriedade de curso profissionalizante, a exemplo do que foi feito na
dos corretores de imóveis. Considerando que a profissão de propagandista de produtos farmacêuticos requer conhecimentos especificos de Biologia, Química, relações
humanas, é indispensável que seja
incluída a obrigatoriedade de curso profissionalizante de 2? grau.
Carlos Augusto Tenório DAlbuquerque do Prado — Rio de Janeiro.

Passagens
As passagens subterrâneas da
Praia de Botafogo estão em péssimo estado de conservação, com
todas as luminárias destruídas e
servindo de banheiro público e local de concentração de elementos
marginais. As autoridades deveriam reformá-las e garantir seu
policiamento. Sérgio Ricardo Santos Zuardi — Rio de Janeiro.

Respeito à minoria
Em nome daqueles que, apesar
de brasileiros, não são apaixonados
por futebol, sugiro que os jogos da
Copa do Mundo não sejam transmitidos simultaneamente pelos cinco canais da cidade. Será que uma
das cinco emissoras do Rio não se
disporia a respeitar o gosto de uma
minoria? Na época do carnaval há
programações ¦ especiais. Não s e
poderia fazer o mesmo agora?
Christine Corrêa — Rio de Janeiro.
t
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V

A noticia do espancamento de
uma jov«im na Estação de Nova
Iguaçu vem se juntar a tantas outrás em relação aos péssimos serviços da Rede Ferroviária Federal, como descarrilamentos, atrasos com
ou sem motivos, sujeira nos vagões,
assaj/ios durante as viagens, erros
no troco, etc. e tal. Isso sem se inemir os insultos partidos de f uncionários da empresa. (...). Francisco
Lopes Maciel — Rio de Janeiro.

Imobilismo
Ao ler o discurso do Presidente de Portugal, um trecho me chamou a atenção, quando ele se refere ao "imobilismo de muitos
anos".
Se a outra revolução encontrou
o pais na miséria e o deixou parado, e esta em quatro anos o levanta
para caminhar a ponto de poder
entrar no Mercado Comum Europeu, alguma mágioa houve num soc.aüsmo que por certo vai chamar a
atenção do mundo. Pode deixar-nos
a fórmula, Sr Presidente? Antônio
da Costa Fontelas — Rio de Janeiro.

Trem suburbano
Li np JB (26/4) a carta-resposta do Sr Fernando João Abelha, assessor de Relações Públicas da
RFFSA. Achei-a uma graça. Acho
que ele nunca andou de trem, a não
ser nos trens japoneses ou nas "visitas oficiais de autoridades". Quero ver o Sr Abelha pegar o trem na
hora do rush e ser "apertado", caminhar pela Unha do trem quando
eles enguiçam, etc. (...) Quero ver
ele pegar um trem, depois de uma
jornada de mais de 10 horas de trabalho, e enfrentar a volta para
Santa Cruz ou Japeri, para ele ver
o sufoco. (...) Edmilson Vieira da
Costa — Queimados (RJ).
At cartaa terão selecionada» para publicação
na todo ou am parta anlra at qua livaram
legivel
a
complato
assinatura,
noma
•
enderejo

qua

confirmação

parmita
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Tecnologia e planejamento

^

Rogério Cézar de Cerqueira Leite

menos de 10 anos, perceberam os alemães que, surHA preendentemente, já não
podiam mais competir, em seu mercado interno, com os japoneses, no
setor eletrônico, apesar do protecionismo aos produtos do Mercado Comum Europeu.
Tardiamente, dentre as muitas
providências tomadas pelo Governo
da Alemanha Ocidental, foi criado
o Instituto Max-Planck para Pesquisa dos Corpos Sólidos, possivelmente o mais bem aparelhado laboratório de pesquisa fundamental
da Europa Ocidental, dedicado à f isica e quimica dos semicondutores.
O semicondutor é o material básico
para a confecção de todos os componentes ativos da eletrônica moderna, desde o mais simples transistor até o mais sofisticado microprocessador.
A Alemanha deve sua pujança
econômica à tecnologia de materiais, mais que a qualquer outro fator. Ainda hoje é o pais mais avançado em tecnologia de metais e de
ligas. Sua competitividade no setor
de bens de capital é uma consequência direta de sua competência
tecnológica na área metalúrgica,
distlnguindo-se principalmente a
tecnologia de ligas metálicas. O
desempenho de qualquer equipamento é sempre limitado pelas caracteristicas dos materiais utilizados em sua confecção. Apenas se-

cundarlamente influi o projeto de
engenharia no desempenho do
equipamento. O engenheiro não
percebe este fato, pois, em condições correntes, não tem nenhum
controle sobre as características dos
materiais que utiliza.
Outro fator revelador da preponderancia da tecnologia de materiais foi a facilidade com que a
Alemanha conseguiu assimilar a
tecnologia nuclear adquirida dos
EUA. Isso somente ocorreu porque
na base da indústria nuclear está a
tecnologia dos metais e suas ligas.
Não estaríamos longe da verdade se afirmássemos que á economia
alemã está baseada na tecnologia
quimica e na tecnologia de materiais. Não obstante, cometa a Alemanha, assim como os demais paise3 europeus, um erro de julgamento que o Japão, induzido pela
experiência americana, conseguiu
evitar. Somente o Japão percebeu
que, muito cedo, o progresso da eletrônica viria a depender fundamentalmente da tecnologia de semicondutores, principalmente do Silicio.
Muito cedo se lançou o Japão à
pesquisa fundamental e aplicada na
área de semicondutores. Dez anos
antes da formação do Instituto Max
Planck criou na Universidade de
Tóquio o seu excelente Instituto de
Física do Estado Sólido. Simultaneamente passou o Ministério da
Indústria e do' Comércio Exterior

daquele pais a incentivar a pesquisa sobre semicondutores, tanto em
seus próprios institutos, como também na indústria.
A hegemonia comercial do Japão na área eletrônica se expande,
hoje, do setor doméstico para o industrial (instrumentação) e cientifico. Sua penetração na área de
computação também já se faz sentir. Essa hegemonia se deve ao comando que obteve o Japão sobre a
tecnologia de semicondutores, repetindo a forma em que este pais se
tornou especialista, desde fins do
século passado: isto é, através de
estágios de grande número de cientistas e técnicos em laboratórios de
outros paises. Laboratórios estes
pertencentes a instituições governamentais, a universidades e mesmo a laboratórios industriais privados. Assim, quando o progresso da
eletrônica passou a ser inteiramente condicionado pela tecnologia de
semicondutores estava o Japão mais
bem preparado que seus possíveis
concorrentes europeus. Hoje, um
pouco tardiamente, perceberam eníim Alemanha, França e Inglaterra
que a eletrônica depende da tecnologia de componentes e da tecnologia de semicondutores. O maior
computador e o mais complexo miniprocessador dependem em última
instância da tecnologia de materiais. O mesmo acontece com as indústrias nuclear e aeronáutica. Nestas áreas, a competitividade de um

A miniimprensa
Tristão de Athayde
mente nos currais políticos. Essas
cartas, por outro lado, nos trazem irequentemente lições admiráveis de bom
senso e de lucidez. E são até patéticas
como as duas recentes das Irmãs de
Márcio Moreira Alves. E, acima de tudo, concorrem decisivamente para
mostrar como a variedade é o melhor
processo de passar da uniformidade
totalitária à unidade democrática.
A multiplicação dessas cartas,
em que convivem eruditos e boçais,
fidedigna de um
é uma radiografia
"nem anjo nem anipovo que não é
mal", como dizia Pascal, mas entende
ser tratado como parceiro e não como
montaria.
O jornal mural é outra válvula
de escapamento do silêncio popular
imposto pelo medo, pela desnutrição
e pelo absolutismo. Têm-se multiplicado, recentemente, pelos tapumes è
paredes das ruas, inscrições e até poemas. Em cestos paises totalitários,
como a China, esses jornais murais
representam uma forma de levar a
todo o povo, gratuitamente, notícias
e avisos de toda espécie, inclusive as
que a censura oficial não permite que
a imprensa, monopolizada pelo Estoao, transmita à população. E uma arma de dois gumes. Ao mesmo tempo,
torma de propaganda do Poder domirante e protesto da população. Entre nos, essa segunda espécie de muralismo como desabafo popular é que
vem tomando vulto, nesse processo
coletivo de democratização espontanea, que sobe naturalmente do povo
em vez de lhe ser imposta oficiataiente pelos donos do Poder.
Quanto à literatura de mimeóAs Cartas dos leitores não são grafo, é, igualmente, como as cartas
de hoje. Aiem de suas remotas raízes
romanas, de que até hoje podemos dos leitores e como os jornais muapreciar em Roma os rastros escul- rais, uma' manifestação típica dos
turais da Bocca delia Veritá, desfruta obstáculos que encontram, especialeia de ancestrais ilustres como o Ti- mente os estudantes pobres, para immes de Londres e, entre nós, os famosos A pedidos do Jornal do Co- primir as suas criações literárias. £
mércio, onde não faltava, em nossa nos pequenos folhetos, mimeograíamocidadc, o siogan do "escreve-nos o dos ou impressos em folhas volantes
Sr Luís Gomes"... Essas cartas se em papel e tipos da maior pobreza,
tornaram, hoje, tão divulgadas, em que grande
parte de nossa mocidade
todos os grandes diários, como no ini- universitária,
no que tem de mais dicio do século com Figueiredo Pimentel começaram a introduzir, em nos- namico, e Igualmente de mais oprisa grande imprensa, as "colunas so- mido, encontra meio de se manifesciais". O mundanismo é uma iníec- tar.
ção já idosa... Quanto às Cartas dos
leitores, constituem um contato precioso com a opinião pública, que reaEsses três tipos de microimpnenliza esse paradoxo habitual de ser
uma excelência do espirito coletivo, sa livre, somados à imprensa clandesresultado de uma soma de mediocri- tina, serão talvez os documentos mais
dades individuais. .
importantes, ou pelo menos tão importentos quanto o que a macroimMas onde encontramos, ao meo prensa já pode hoje veicular, para
mo tempo, lições de sabedoria popu- que no futuro se escreva a história
lar ou elitista, junto a exemplos que de nossos dias. A liberdade de imconfirmam generalizações ou hipóte- prensa escrita e falada é a condição
ses, como a de que as ditaduras não preliminar para qualquer tipo de recorrompem apenas o Poder mas o pró- iorma política das instituições, com
prio povo. Ainda há dias encontro em que nos acenam, no momento em que
uma prestigiosa revista paulista este se chega ao fim de uma revolução,
diamante negro dos garimpos monte- cujo resultado mais patente é a anclarenses. "O processo (pelo qual foi siedade por uma radical mudança de
indicado o General Figueiredo) foi o rumos. Não creio, absolutamente, nesda tradição brasileira e em todo o sa mutação. A preocupação dominanmundo, isto é, o governante influiu te dos que estão promovendo, na
na indicação de seu sucessor. A ape- cúpula do regime, essa rendição da
lidada democracia sempre foi e sem- guarda, é resguardar a geopolitica do
pre será de "cima para baixo". O po- mais quadrado reacionarismo. Tão
vo, de que sempre se servem os derna- quadrada como o monopólio da imgogós, só comparece para votar no prensa nos paises comunistas. E esse
candidato que lhe é indicado. O que tipo de anticomunismo é o maior dos
o povo quer mesmo é tranqüilidade incentivos à proliferação do próprio
para trabalhar, tranqüilidade que a comunismo. Ora, nada de mais anaRevolução lhe deu, acabando com a crônico e 'primário do que essa posibaderna."
ção ideológica. A liberdade de iminclusive da imprensa comuprensa,
Essa pérola de servilismo pequeno
nisto, como em todos os paises civiburguês, no que tem de mais típico, lizados do
Ocidente, é a condição
é a prova de que o 13 de Maio não
fundamental
de qualquer reforma das
acabou com a nostalgia da escravidão
Instituições.
Tudo mais é apenas
no Brasil. Esta nos legou, com a cumnos
olhos
de nosso povo.
poeira
plicidade do sistema ditatorial, a praEsperemos, porém, pela onda de
ga do ceticismo político, sintomática
de uma grave infecção social. Uma protesto que está crescendo no silênconfissão como esta é a confirmação cio desse pobre povo espoliado, amarmais evidente da corrupção do povo go e escarnecido. Ê no cõncavo das
pelo hábito de ser tangido passiva- conchas que ressoa a voz do oceano.

V

pais qualquer será determinada,
fundamentalmente, pela tecnologia
de materiais.

ventura, seus proponentes solicitam
recursos ao Governo federal.
Por certo existem outras tecnologias fundamentais, facilmente
identificáveis, que, como a tecnologia de materiais, não mereçam ainda do Governo um planejamento
sequer, e cuja ausência pode obstruir o desenvolvimento econômico
e social do pais.
Quais as tecnologias realmente
básicas para o estabelecimento de
outras industrialmente importantes? Em que medida poderíamos
preparar-nos para, através da pesquisa, desenvolver e realmente controlar essas tecnologias? O que poderemos aprender do exemplo de
outros paises — Japão, Alemanha,
etc.? Quão importantes são as tecnologias acessórias, como a instrumentação, por exemplo? Praticamente não há pesquisa e nem produção de equipamentos de controle
e instrumentos de medidas no pais.
Não obstante, toda indústria moderna tem sua eficiência determinada por instrumentação de controle e medida. E qual o nível de
nacionalização imprescindível para
alcançar uma dada autonomia tecnológica em cada um desses setores? Um "plano básico" deveria ser
o resultado de pesquisas que respondessem a essas perguntas.

mos obrigados a importar isolantes
para alta tensão. Temos quase toda
a reserva de quartzo do universo e
importamos elementos de quartzo
fundido, fabricados com quartzo
brasileiro e, até recentemente, a
preços médios de 200 a 1 mil vezes
superiores ao preço pelo qual exportamos o quartzo cristalino.

Se examinarmos mais genéricamente o setor produtivo, notamos
que, na base de qualquer indústria
suficientemente importante para
influir na economia de um pais, está sempre uma tecnologia especifica na área de materiais. O reconhecimento deste íato pelos Governos
_dos países avançados é fator preponderante de sua competitividade
no mercado internacional e mesmo
interno.

Estamos montando uma indústria de computadores e seremos
obrigados a importar até o mais
simples componente. Certamente
esta situação pode ser tolerada
transitoriamente, mas não se cogitou sequer de um esforço nas tecnologias de componentes, de magnitude necessária para sustentar o
empreendimento. Obviamente, a
condição de simples montadoras,
seja para a indústria de computadores, seja paia a indústria nuclear, não é satisfatória mesmo para os mais ingênuos administradores governamentais.
Um "plano nacional de desenvolvimento" não pode ignorar tecnologias de base como as tecnologias de materiais. Existem, no pais,
inúmeros pequenos esforços independentes, que se relacionam a materiais. Mas são esforços espontaneos, dispersos, que eventualmente
acabam sendo mencionados no nosso grandiloqüente Plano Básico de
Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico. Sua inclusão no plano
ocorre acidentalmente quando, por-

O Brasil está* acertadamente,
fazendo um esforço significativo
em setores produtivos básicos. Três
grandes pólos petroquímicos, mas
quase nenhuma pesquisa na área
de plásticos; um grande esforço na
área de produção de energia elétride reatores termonuca a partir "ameaça"
da implancleares e a
tação, dentro de meses, de uma indústria nuclear, sem o menor esforço em pesquisa de metais; uma
nascente indústria aeronáutica e
uma indústria metalúrgica, suporte
de um grande esforço privado na
área de bens de capital, sem o menor vestígio de preocupação com a
tecnologia metalúrgica.
Temos em nosso território recursos naturais para a confecção
das mais variadas cerâmicas e so-

O professor Rogério Citar do Ctrquoin leito o
o Coerdenador-Ceral das Faculdade! da UNICAMP
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Chesterton, ao lanseu
semanário pessoal,
o
çar
G. K. Weekly, que só a pequeESCREVIA
na imprensa pode representar a verdadeira liberdade de comunicação.
Entre nós a grande e a pequena estão
unidas ná luta pela liberdade. Nos regimes ditatoriais como o nosso, mas
que hão confessam sua onipotência,
a força mais poderosa que tolhe essa
liberdade, em virtude da autonomia
que o Governo lhe faculto, é a Censura. Como vivemos em regime de paradoxos, quando o Governo, em seus
caprichos, resolveu amainar um pouco o arbítrio da Censura, foi a grande
imprensa que mais se beneficiou dessa pseudoüberdade. A pequena imprensa, por sua vez, está dividida em
nuas categorias. De uma delas, de tipo
mais tradicional, como sejam O São
ramo, da Arquidiocese paulistana, a
Tribuna da Imprensa, desse indomável Hélio Fernandes, e O Movimento,
de um grupo de sociólogos e teoristas políticos de vanguarda, se pode
dizer que < constitui uma pequenagrande imprensa, pelo seu íeitio tradicional e sua relativa estabilidade. A
segunda categoria dessa imprensamirim (em força, não em qualidade
ou em divulgação) é constituída por
três tipos de comunicações: a Carta
dos leitores^'nos grandes jornais; a
imprensa mural, peias paredes e topuunes, e as publicações da chamada
geração do mimeógrafo. Quanto à imprensa clandestina, que constitui uma
publicação à parte, essa continua viva e só tende a prosperar, na proporção direta das mordaças de S. M. a
Censura.
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TELEVISOR
TELEFUNKEN
PAL COLOR 563 56cm (22"j
Seletor eletrônico
Vancap, som frontal.

A VISTA
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AVISTA

4 faixas (FMIOMIOTIOC). TELEVISOR
TELEFVNKeWS^
Toca-d,scos automàt,co de 3 velocidades,
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AVISTA especial para gravador e audiofone.
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? ?Cf|
PAL COLOR 672 66cm (26")
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Países da OTAN aumentam orçamento de defesa
N. D. Spinola
Correspondente

SECRETÁRIO CONFIRMA QUE
OBRAS EM JACAREPAGUÁ
SÃO DE MESQUITA BRÁULIO
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O Secretário Municipal de Obras do Rio de Janeiro, Orlando fWIciano Leão, durante a palestra que realizou na Câmara Municipal, em
atendimento a uma solicitação do Vareedor Mesquita Bráulio, confirmou
que todas as obras que estão sendo realizadas no Rio da Janeiro são
o» resultados du indicações, processos e s-licitacõaa dos Vereadores.
Ao responder as perguntes de Mesquita Bráulio, garantiu que as obras
foram e estão sendo realizadas em Jacarepaguá, sio em atendimento ao
representante do MDB. Entre as inúmeras obras que o Secretário Orlendo Feliciano Leão atribuiu a Mesquita Bráulio, figuram as Ruas Maricá,
Baronesa, Pereira Frazão o Marangá. O Secretário
Teles, Pedro Teles, "atendendo
eos inúmeros pedido* ao Vereador Mesinformou também,
quita Bráulio", o inicio do esfaltamento da Rua Barão, uma das mais
Importantes vias . de escoamento de Jacarepaguá. A visita do. Secretário
de Obra à Câmara Municipal, compareceram ainda os Secretários Muni**
clnets de Pleneiamento, Saúde e Educação e alguns deputados.
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BANCO CENTRAL

PO BRASIL

COMUNICADO DEM» N.» 601
OFERTA DE TlTULOS PÚBLICOS FEDERAISLETRAS DO TESOURO NACIONAL (LTN)
DE 1 ANO (365 DIAS) DE PRAZO A VENCER

,

O BANCO CENTRAL DO BRASIL, tendo em vista o disposto no artigo 2° da Lei Complementar n.° 12, de 08.11.71,
e no § 1.°, do artigo 1.°, do Decreto-Lei n.° 1.079. de
29.01.70, torna público que acolherá no período de 12 a
1406.78 e no horário das 10:00 às 16:00 horas, propostas
de Instituições Financeiras para compra de LETRAS DO TESOURO NACIONAL, como segue:
MONTANTE DA EMISSÃO: Cr$ 2.000 milhões.
DATA DA EMISSÃO: 22.06.78
DATA DO RESGATE: 22.06.79
2. As propostas das Instituições Financeiras poderão ser de
dois tipos:
a) competitivas (mínimo de CrS 1.000.000,00): deverão conter o preço de aquisição desejado pela Instituição Financeira, sob a forma de taxa de desconto
ao ano sobre o valor nominal de resgate das LTN,
bem como o valor líquido por CrS 100,00 (cem Cruzeiros) expresso com até 3 casas decimais, que
prevalecerá sempre para efeito de apuração;
b) não competitivas (mínimo de CrS 100.000,00 e
máximo de CrS 5.000.000,00): o preço de compra
será a. taxa. média de desconto apurada nas ofertas
competitivas de que trata este item.
3. As Instituições Financeiras deverão apresentar suas pro-.
postas (modelo fornecido pelo DEDIP), em envelope feBRASIL, nas seguintes
chado, ao BANCO CENTRAL DO:>' ;.; ¦.{• ¦. ,
praças: . .
- RIO DE JANEIRO (RJ)
' Departamento da Divida Pública DEDIP
Praça PioX ri.0 7,10.° andar- tel. 244-2662
-SÃO PAULO (S^
Divisão Regional da Dívida Pública
Av. Paulista n.° 1:682,- 6.° andar - tel. 285-5202
3-BELO HORIZONTE (MG)
Núcleo Regional da Dívida Pública ,
Av. Prudente de Morais, 135 - 1.° andar• >¦* -.tel.335-5030.
4-CURITIBA (PR)
Núcleo Regional da Dívida Pública
Rua Marechal Deodoro n.° 558
tels. 23-3286-32-7311, r. 28
5-PORTO ALEGRE (RS)
Núcleo Regional da Dívida Pública
Av. Alberto Binsn.0 348 -J.° andar-.tel. 255-829
6-SALVADOR (BA)
Departamento Regional de Salvador
. Av. Estados Unidos n.° 28-7.° andartels. 242-1595 - 243-4066, r. 154
i;¦¦_;
7-RECIFE(PE)
j.
Departamento Regional de Recife
Rua Siqueira Campos n.° 368 - tel. 224-3325
4. Os formulários a serem utilizados pelas Instituições Financeiras serão distribuídos no dia 09.06.78 no horário das 14:00
às 16:30 horas, nos locais mencionados no item anterior.
5. As propostas para aquisição de LTN deverão ser apresentadas pelas Instituições Financeiras, observados os limites
estabelecidos no item 2 deste Comunicado, utilizando fo.rr.ulário próprio para cada tipo, assinado por dois diretores òú por
funcionários devidamente credenciados para esse fim, cujos
nomes e cargos serão identificados mediante aposição de
carimbos.
6. É facultado às pessoas físicas e jurídicas participarem das
ofertas de LETRAS DO TESOURO NACIONAL de que trata
este Comunicado. Essa participação far-se-á por intermédio
de Instituições Financeiras.
7.0 DEPARTAMENTO DA DlVIDA- PÚBLICA procederá à
apuração das propostas no dia .16.06.78 reservando-se o direito de a seu critério aceitar total ou parcialmente as propôstas, ou mesmo recusá-las.
8. As propostas de compra de LTN, apresentadas com incorreção no seu preenchimento, serão automaticamente excluídas da licitação.
9. O BANCO CENTRAL DO BRASIL no dia 16.06.78 informará por escrito, no horário das 15:00 às 16:30 horas, diretamente às Instituições Financeir..:3, o resultado da oferta e,
pela imprensa, no dia seguinte, apenas as taxas máxima,
media e mínima aceitas.
10. 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.
11.0 pagamento das LTN, nas ofertas aceitas por este
Banco, será efetuado pela Instituição Financeira da seguinte
forma:
a) para as ofertas competitivas:
1 - em cheque, contra a entrega dos títulos;
b) para as ofertas não competitivas:
1 - em cheque, 10% do valor da proposta por oca:
sião da sua apresentação; o saldo contra a entrega
dos titulos.
12 A custódia dos títulos contra pagamento será
processada no dia 22.06.78,.até as 15:00 horas, utilizando-se
a mesma rotina já em vigor para a liquidação das LETRAS
DO TESOURO NACIONAL
13 As LTN de que trata o presente Comunicado serão eustodiadas 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 PUBUCA
a) Chefe de Departamento

Telefone para
. faça uma

264-6807

assinatura do
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Washington —¦ Os representantes dos 15 paistes que
integram a Organização do
Tratado do Atlântico Norte
(OTAN) decidiram ontem
aumentar em 3% anuais,
descontada a inflação, os
seus orçamentos de defesa,
justificando essa nova escalada militar como conseqüência da expansão reciente das forças do Pacto
de Varsóvia (bloco socialista europeu).
A decisão veio num comuhicado final da OTAN,
divulgado na tarde de ontem, depois de dois dias de
reunião e de um novo discurso do Presidente Carter,
no qual ele declarou que os
Unidos Iriam à
Estados "com
.todas as forças
guerra
necessárias" para defender
a Europa em caso de
ataque.
COMPATÍVEL E
INCOMPATÍVEL
As centenas de jornalistas que vieram a esta cidade para acompanhar os
dois dias de sessões da
OTAN em nivel de Chefes
de Estado ou Ministros de
Relações Exteriores tiveram
ontem uma sessão especial
de humor, quando o Secretário-Geral da Organização
respondeu a respostas
numa entrevista coletiva e
tentou explicar a rationale
para as decisões tomadas.
O próprio comunicado f inal da OTAN é uma peça
de lógica "osabstrata: nele è
aliados aplaudito que
dem a sessão especial da
ONU para o desarmamento" e criticam a proliferação nuclear, a escalada
de armas modernas e os perigos para a paz resultantes
de tensões regionais. No entanto, pára justificar seus
objetivos de curto prazo, o
também diz:
comunicado
"Até que se prove ser possivel obter um equilíbrio miütar satisfatório com níveis
reduzidos de armamentos'
através de acordos realistas
e fiscalizáveis, os aliados
continuarão a destinar todos os recursos necessários
para modernizar é fortalecer suas forças na medida
do necessário para a dissuasão e a defesa".
O motivo básico para a
aceleração do programa de
investimentos em armas
pela OTAN é que se considera como desequilíbrio de
forças vis a vis o Pacto de
Varsóvia. As informações
básicas disponíveis aqui sobre os dois blocos mostram
o seguinte:
OTAN
.. Ttrr»
Tanques

Pacto é.
Vmivl*

Di-pacidad*

777 mil 925 mil 148 mil
9 mil 500
o mil 15 mil

As propostas ocidentais
delineadas em 1973 e revlstas em 1975 querem negociaçoes em duas etapas com
reduções de niveis. Na primeira fase, a URSS retira- .
ria tanques e efetivos armados, envolvendo 68 mil
homens e 1 mil 700 tanques.
Os Estados Unidos retirariam 29'mil soldados e um
número considerável de armas nucleares, bombardeiros nucleares do tipo F-4 e
lançadores Pe x s h 1 n g de
mísseis.
A proposta do bloco liderado pela URSS apresentada em 1973 sugeria que ambos os participantes reduzissem armas e homens em
bases proporcionais, de forma a manter o equilíbrio
existente. Em 1976, esta posição foi revista de forma
a que somente os Estado:.
Unidos e a URSS reduzissem seus efetivos a certas
armas no primeiro estágio.
A linguagem de ontem expressa no comunicado da
OTAN sugere que, ao contrário de uma descompressão militar no teatro
europeu, os próximos anos
assistirão a uma real escalada armamentista.
A AMEAÇA NUCLEAR
Ao falar na manhã de ontem pei ante os delegados à
reunião da OTAN, o Presidente Carter disse que ao
longo dos últimos anos a
A.iança àa Atlântico Norte
tem dependido principalmente das torças estratégi-

cas norte-americanas para
deter a ameaça nuclear à
Europa.
"Que não haja dúvidas
— disse
sobre este ponto"
o Presidente. "Os Estados
Unidos estão preparados
para usar todas as forças
necessárias paira a defesa
ida área da OTAN". A palavra todas, grifada uo texto
do discurso distribuído pela
Casa Branca, significa que
u Presidente estava se refe•rindo ao emprego de armas
nucleares para conter uma
eventual agressão à área da
OTAN.
Canter reafirmou que o
grupo de planejamento nuclear está examinando em
grau de deta.he a nic..»ernização das forças nucleares
dos Estados Unidos. Para
muitos analistas, isito s_gniI.ca que os dispositivos moveis ou de 1 a nç a m e n t o
serão adaptados para a ia_tantanea utilização de bombas de néutrons, se esta arma chegar a ser produzida
no futuro próximo.
Na tarde de ontem, o Se©retái-io de Defesa dos Esi/ãdos Unidos, Harold Brown,
discutiu com os jornalista.*
no Departamento de Estatío
os principais resultados do
ciclo de reuniões da OTAN,
encerrado ontem à tarde.
Um *dos pontos críticos consiste na disposição norte-amerdeana para também
comprar armas de fornecedores europeus. Um arranjo
neste sentido foi feito com
a Alemanha Ocidental, por
exemplo, e outro com dis'tintos fornecedores da área
da OTAN.
Harold Brown disse que
um 'crescimento de 3% em
termos reais nos gastos nulitaires não era tudo o que
se poderia 'desejar, pois boa
pante dás despesas poderia
ser evitada através da padronização de equipamentos militares — como misseis, peças de artilharia e
outros elementos imtercambiáveis. Ele náo quis afirmar se os 3% de aumento
seriam adequados para con.
trabalançaa: a expansão das
tropas do Pacto ide Varsóvia.
OUTROS COMPROMISSOS
A guinada dos países integrantes da OTAN veio em
resposta a gestões; norteamericanas, porém, à diplomacia dos Estados Unidos
não parece ter comovido os
delegados que vieram aqui.
com todas as frentes abertas. Assim, por exemplo, o
secretário-geral dessa Organização declarou que as
tropas da OTAN não se envolveriam na África.
O fórum onde se discutirão os problemas africanos
será outro, portanto. Uma
reunião preliminar será realizada ná próxima semana
em Paris com a França
como anfitriã. Outra reunião se seguirá em Bruxelas
para discutir os mesmos
problemas, com o Zaire
como ponto de partida.
Não seria correto afirmar, entretanto, que o
Departamento de Estado'
tem insistido pana uma
ação militar conjunta e dura na África em resposta ao
qüe se considerou como intromissão soviética e cubana. Até certo ponto, os porta-vozes do Governo têm
sido reticentes e, no máximo, admitem que poderão
repetir um tipo de ajuda
como ocorreu no conflito
recente envolvendo a provincia de Shaba (exKatanga), no Zaire.
Internamente, os portavozes do Governo que sugeriram uma linha mais dura
sofreram também críticas
de porta-vozes dos grupos
políticos liberais que questionaram a veracidade e a
correção dos informes sobre
o verdadeiro papel cubano
ou soviético no caso recente
do Zaire. Como quer que
seja, ontem o Departamento de Estado reagiu novamente às criticas do portavoz cubano na assembléia,
especial das Nações Unidas
sobre o desarmamento e
ficou claro que a Casa
Branca não pretende aceitar as reiteradas afirmativas soviéticas e cubanas de
que não houve intervenção
no episódio de Shaba.
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Bulent Ecevit, Premier turco, pediu a Carter a suspensão do embargo de armas a seu país, decretado desde a invasão de Chipre

Brejnev aponta contradição
nos propósitos do Ocidente
Praga — O Presidente da União Soviética, Leonid Brejnev, acusou ontem
os membros da OTAN de praticarem
uma politica "contraditória" e declarou
que seu país está disposto a limitar e
proibir todos òs tipos de armas.' O pronunciamento de Brejnev foi dirigido a
lideres do Partido Comunista TchecoEslovacos e autoridades governamentais
e transmitido pela rádio e pela televisão
para todos os paises do Leste europeu.
No segundo dia de visita a Praga,
Brejnev também acusou os paises-mem"inbros da OTAN de executarem uma
tervenção "asangrenta no Zaire" e afirmou que
paz duradoura na Europa é
sem dúvida uma das condições decisivas para evitar uma nova guerra".

em Washington. Alguns de seus participantes, a caminho da reunião ou de volta para casa, fizeram uma escala em
Nova Iorque, participaram da reunião
especial das Nações Unidas e pronunciaram algumas palavras vigorosas sobre
desarmamento".
Brejnev comentou que, "na reunião
da OTAN, os participantes a que me refiro falaram sobre os planos de novos
preparativos militares para daqui a
muitos anos. A questão que fica é a seguinte: só é válida a palavra das potências ocidentais?"
Ao aludir a sua recente visita a
interBonn, Brejnev disse que o clima
nacional na Europa havia "melhorado
nos últimos anos".
consideravelmente
"Os vizinhos na casa da Europa" — comentou Brejnev — "não só se saúdam
Distensão na Europa
agora como também falam entre si
amistosamente e aprenderam a colabòSegundo Brejnev, "a Conferência de
testemunhar em sua
Helsínqui, há três anos, criou asj oportu- ' rar") segundo pôde
visita a Bonh', "em proveito mútuo e panidades para o desenvolvimento de boas
rá o bem dá distensão
relaçõesYno continente europeu; Parece', Yropa".".';..';".'.';i-.;V
'~..X-..". e da paz na Euque à detente recebeu fundamentos políticos.' fírmés, mas certos circuleis políticos estão tentanao frustrar ò processo de. .
Agradecimentos a Moscou
detente, nao apenas na Europa,' e reiria,
a..uma
se.nao
peio
gressar
guerra
O Chefe do Estado e secretário-gemenos á uma' guerra quase fria",.
"do
Comunista da Tcheco-Esrâl
do'Partido
mesBrejnev acrescentou que,
lováquiá,
GüstaV Husak, afirmou que,
mo teor são, naturalmente, tais ações
"há 10 áriòs,
tratava-se do ser ou não
como a sangrenta intervenção dos painá Tchéco-Eslovásocialismo
ser
do
natureza
cuja
Zaire,
no
sesdaOTÁN
uma vez à União
Agradeceu
mais
quia".
cínica tentaram, esconder através de. á Soviética e aos outros Estados socialis,
uma campanha sobre a cumplicidaae
em agosto de
a intervenção no país,"uma
soviética e cubana nos acontecimentos!'... tas
expressão
e afirmou que foi
1968,
os
soviético.disse
pai-, dé fidelidade ao internacionalismo soque "posição
O Presidente
'
.
'
uma
ses comunistas adotaram
ciàíista'V'_:[ ]''/ Z j" .'_'"'' _v
extremamente séria e consciente" para
Brejnev só se referiu aos acontecltentar deter a corrida armamentista e a
* mentos daquele-ano em um trecho do
comparou com a atitude de alguns lideos comunistas
seu discurso,- ao dizer.que
res ocidentais.
;
tcheco-eslov.aços. "superaram.duras proAo se referir à Conferência ;das Na-.
"Acom honra*'.
ções Unidas sobre Desarmamento, que . vas
transmissão por rádio e televisão
em Nova Iorque, "
atualmente se realiza
do' discurso de Srèjriev para á União SoBrejnev comentou: "Não há nenhum ti-'
viética foi interrompida no' meio de
po de armamento que a União Soviética
uma sentença. As autoridades soviéticas
não esteja disposta a limitar. Mas é imem Moscou disseram
que o problema foi
portante que a tentativa de deter a cor"dificuldades
técnicas".
.causado ...por
rida armamentista seja sincera e não
Contudo, um diplomata ocidental declaostensiva. Lamentamos o fato de que a
rou que está é a primeira vez que um
posição de nossos principais sócios seja
incidente desta natureza ocorre na
repleta de contradições. Eis um exemplo
União Soviética. •
claro: a conferência de cúpula dá OTAN,;

Chineses renovam ataque a Moscou
Pequim — Os chineses reiteraram
suas criticas contra a União Soviética e
a agencia Nova China afirmou ontem
aumento do poderio militar soviéque o"constitui
a base para a sobrevivèntico
cia do social-imperialismo e para a rivalidade com os Estados Unidos, apesar da
óDvia Inadequação de sua força econòmica".
Num comentário intitulado Cuidado
com Quem Defende o Falso Desarmamento, a agencia enumerou diversos dados sobre o fortalecimento militar sovie-

tico em comparação com o norte-amerios
cano. Entre outros pontos, indicou que"fogastos militares da União Soviética
aos
ram no ano passado 25% superiores
dós Estados Unidos" e que "dois terços
dos satélites militares hoje em órbita
são soviéticos".
"As tropas destacadas
pela União
Soviética para além de suas fronteiras
somam atualmente cerca de 700 mil homens, contra 400 mü das tropas norteamericanas", acrescentou a Nova China.

Cuba investe contra Brzezinski
Havana — O Governo de Cuba
acusou o assessor da Presidência dos Estados Unidos para a segurança nacional,
Zbigniew Brzezinski, de "troglodita hoje
convertido em conselheiro" e afirmou que
"cinica, avensua recente visita á China,
significa
o estae
irresponsável",
tureira
belecimento de "um conluio" entre Washington e Pequim, com "séria ameaça à
paz e à distensão".
Ao comentar em editorial a visita de
Brzezinski a Pequim, o órgão oficial do
Partido Comunista Cubano, Granina,
destacou que as conversações com os dirigentes chineses "refletem o propósito
de estabelecer as bases de uma aliança
estratégica global de todas as forças
contra-revolucionárias do mundo contra
a União Soviética, a comunidade sócialista e os movimentos de libertação nacional".

Ataques cerrados
Depois de situar Brzezinski entre os
"imperialistas ianques mais raivosos" e
"uma das
pessoas mais reacionárias dos
Estados Unidos", as autoridades cubaf\

nas concentraram seus ataques contra o
assessor presidencial, citando apenas
uma vez Jimmy Carter, á quem chamaram de "integrante distinto desse clube
tao fechado" ireferência aos lideres dos
Estados Unidos, Japão e Europa Ocidental;.
"repugnante
Segundo o Granma, a
reacionámais
os
círculos
entre
aliança
rios dos Estados Unidos e os dirigentes
chineses é uma prova a mais da grande
traição dos principios do marxismo-leninismo e do internacionalismo proletário
por parte dos chineses. Cada vez com
maior desembaraço e de uma maneira
escandalosa os dirigentes chineses fazem causa comum com os elementos mais
belicistas da burguesia norte-americana,
do Japão e da Europa Ocidental, ao mesmo tempo que vociferam contra a política da paz e de distensão defendidas pela
União Soviética".
Em Moscou, o órgão oficial do Partido Comunista soviético, Pravda, prósseguiu suas criticas contra Brzezinski,
acusando-o de anti-sovietismo e de estar
animado do "espirito da guerra fria",
com o objetivo de prejudicar a distensão mundial.

*Zbig" agora
fica em
evidência

c-

Sempre à sombra de Cyrus Vance, o titular da politica externa americana,
Zbigniew Brzezinski, durante o primeiro ano do Governo Carter fez questão de '
aparecer pouco para não
repetir o fenômeno Kissin- .
fler.
Este objetivo, contudo,
Brzezinski não alcançou.Assessor de Segurança Nacional, inevitavelmente teve
seu nome associado ao do
antecessor. Quanto mais
não Josse, apenas como pa- ¦
drão para medir contrastes: ao judeu alemão, refu- •
giado do nazismo, sucedeu
o aristocrata polonês, refu- *giado do comunismo. Ambos
europeus, ambos imigrantes, mas de estilos diferen- *
tes. Kissinger preferiu a
'
forma secreta de diplomacia, "
o jogo de potências, a politica dos grandes blocos, o "
contato pessoal; Brzezinski
estimulou a conversa às cia- ';
ras, criou o conceito de trilateralismo .iSsíados Unidos, Europa e Japão), preconizou acordos múltilaterais, evitou contatos com lideres e deixou claro que a .
gestão diplomática perten- \
cia ao Departamento de Estado.
Agora, porém, Zbig ocupa .
a boca de cena, depois do
episódio armuao na África. ,,
Seu anú-sovietismo, nunca ¦
eaconaiao desde os wmpos .
da uomissuo Trüateral, ele ¦¦
o utilizou mais marcada- ,
mente junto aos chineses, ¦<
nu uma semana, quanao catapuiiou sua personalidade ¦¦
pura o primeiro plano da
puaáca externa americana. <
a. missão a china ocorreu
pouco tempo depois do fracasso aas conversações
vance-Gromyko sobre limitação de armas estratégicas (SALT-IIj, alguns dias
depois da intervenção franco-beiga no conflito de Shaba, no Zaire, para respon- .
der à crescente influência
soviético-cubana, e exatamente no momento em que
na ONU se abria a conferência de desarmamento e ¦¦¦
em Washington Carter reu- :
nia os lideres da OTAN para reforçar os'conceitos mi- "
luares do Ocidente frente ¦
a Moscou.
Zbigniew Brzezinski (pronuncia-se Brejinsqui) nasceu na Polônia há 50 anos,
de uma familia de posses,
e só se naturalizou americano em 1958, cinco anos dê- ;
pois de chegar a este lado
do Atlântico. Em seus cinco
livros combateu o que chama de isolacionismo ideológico dos Estados Unidos,
responsável por muitas vi- '.'
cissitúdes em politica externa, inclusive o Vietnam.
Para Brzezinski, os Estados Unidos podem reassumir a liderança mundial na
medida em que evitarem a
batalha ideológica entre democracia liberal e estatismo; seria esta uma visão '
simplista. Com as necessi- ¦•
dades econômicas do mundo de hoje, a tendência do "
Terceiro Mundo, por exempio, é ter economias planificadas ou estatizadas e nem
por isso os Estados Unidos
terão que alienário ou considerar potencialmente inimiu
gas as,nações emergentes.
Isto só faria aumentar o
dos ¦
isoiaciontsmo filosófico
Estados Unidos: "Ao tornar
a democracia liberal uma
"
questão vital, os Estados
üiudos também se privam
da oportunidade de usu-"
fruir do pluralismo, com ênfase no apoio à diversidade; ""
ao contrário, a divisão de
. conceitos tende a criar uma
coalizão doutrinária contra
os Estados Unidos".
A Comissão Trüateral de .
Brzezinski acentuou a importancia das alianças com
parceiros tradicionais, como
a Europa e o Japão. Também é praxe entre os ana- .
listas americanos conside- ,,
rar que os Governos democratas fortalecem os europeus, enquanto os republicanos costuram seu cin- ¦
turão de segurança no Pacifico.
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CaUaghan acha EUA confusos sobre África
Washington — "Aparentemente, novos Cristóvãos
Colombos estão partindo
dos Estados Unidos para
descobrir a África pela priineira vez", afirmou o Primeiro-Ministro britânico
James Callaghan, ao ressallar que os norte-americanos
estão fazendo "uma avaliação apressada, confusa e
ingênua" da ameaça soviética e cubana no continente
africano.
Os problemas da África,
destacou Callaghan, não
são o resultado do conflito
Leste-Oeste; têm, antes de
tudo, profundas raízes
históricas, como as relerentes às rivalidades tribais e
às
fronteiras arbitrariamente traçadas pelas pofencias coloniais. O Premler
aconselhou ío
Ocidente a
analisar com sensatez a situação na África, pois ela
"encontra-se no mesmo local há muito tempo".

I

IRONIA E IMPACIÊNCIA
Sempre irônico, Callaghan mostrou-se impaciente com as reações d e
Washington à ameaça feita
"um número relativapor
mente pequeno de cubanos"; acrescentou que os
da
problemas históricos "da
airica nào surgiram
posição da União Soviética".
''Não
estou certo de ter ouvido ainda uma opinião ciara dos Estados Unidos sobre
essa questão; o que ouvi foiam varias opiniões", disse
Callaghan.
Embora não se tenha referido ao nome do Presidénte norte-americano, o PreiuieV ieas suas ueciaraçoes
um dia depois do discurso
de Carter na conferência da
OTAN, sugerindo uma ação
urgente contra j a intervenção cubana e soviética
na Aiiica. "Algumas pessoas (na conferência) excitaram-se em demasia sobre
a África", disse Callaghan.
Em seu único comentário
con ciliatório, o dirigente
britânico afirmou: "A inclinação a aventura na África
e um fator real e tangível;
naturalmente, o conflito entre o Leste e o Este tem
conseqüências no continenie africano e devemos levar isso em consideração".
Ao analisar os resultados
da conferência' da' OTAN, o
Chanceler (Chefe de Governo) da Alemanha Ocidental, Helmut Schmidt, disse
que a Aliança Atlântica
concordou em satisfazer as
necessidades políticas e def ensivas da Organização.

Não-alinhados
exigem provas

«

.-¦¦¦

Nações Unidas •— Delegações do Terceiro Mundo
uniram-se a Cuba e exigi-,
ram ontem que os Estados
Unidos apresentem provas
concretas de que o Governo
de Havana colaborou de ai- ¦
guma forma com os rebeldes catangueses que há
duas semanas invadiram a
Província de Shaba.
O Departamento de Estado voltou ontem a acusar
os cubanos e. rejeitou as
afirmações do Vice-Presddente Carlos Rafael Rodriguez,
que classificou de
"mentiras"
as denúncias do
Presidente Jimmy Carter. O
porta-vos do Departamento
"lamentou"
esse ataque
"pessoal" contra Carter.
QUEM ACUSA PROVA
A argumentação de Carlos Rafael, encontrou eco,
porém, na bancada de aiguns paises, na. reunião sobre o desarmamento mundial. "Temos duas versões
contraditórias e achamos
que cabe aos EstadosjjÈJnidos esclarecer a duvida,
pois foram eles quem fizeram as acusações", declarou
o delegado da Tanzânia, SaÍim A. Salim.
Em seu discurso de terçafeira ante a reunião extraordinárra, o Vice-Presidente cubano disse que
"Cuba não teve
participação
direta ou indireta nos acontecimentos de Shabà. Não só
não houve cubanos presentes naquela ação como, por
outro lado, não fornecemos
armas para eles e nem os
treinamos".
representante
Outro
africano, M. M.
Malinga,
da Suazilandia, qualificou
de "sem fundamentos" as
denúncias americanas e
previu que "elas podem
comprometer a credibilidade do Presidente Carter, o
que seria algo lamentável
pois ele tem sido sincero conosco na maioria das vezes"
Ao encerramento da visita de três dias do Rei Khaled da Arábia Saudita à
França, o Chanceler sáudita, Príncipe Saud Al-Faiçal,
denunciou "a intervenção
estrangeira na África e em
toda parte".

.

Vorster aplaude Ocidente
Pretória — O Primeiro-Ministro John
Vorster, da África do Sul, ao saber da
"para
próxima conferência na França
comunista
na Afriestudar a infiltração
ca", disse ver sinais alentadores no Ocidente com relação aos problemas dos
"o
paises africanos. Advertiu, porém, que
Sul do continente não deve ser esquecido".
O Rei Hassan II, do Marrocos, por
sua vez, declarou ao General Mobutu Sese Seko, homem forte do Zaire, que se
opõe à criação de uma força interafricana de paz, proposta pela França, por"os Governos
que
pró-soviéticos da Africa podem-criar unidade idêntica para
fazer frente aos regimes moderados",
agravando a desunião no continente.

Cortar pela raiz
Diante de milhares de brancos reunidos em Pretória para celebrar o 17?
aniversário da República sul-africana,
Vorster declarou também que "estou alegre por ter o Presidente Jimmy Carterexpressado sua inquietação em relação,
ao poderio da OTAN". Lamentou, no entanto,, o caráter "ainda limitado" da hova linha política de Carter, e da.OTAN.
Vorster fez apelo para que Carter e
aliados "levem em consideração o Atlantico Sul, o Oceano Indico, os Estados petroliferos do Golfo pérsico, e a rota de
navegação da Cidade dó Cabo". Também pediu aos paises do bloco cristão
ocidental que modifique sua atitude em
relação a África do Sul. "O que podem
ganhar boicotando os sul-africanos?",
argumentou.
! Perguntou também sobre os projetos do Ocidente e que causa o bloco pen-

Washington dará
ajuda econômica

sa defender ao atacar o regime racista
de Pretória, "já que este pais é um dos
mais civilizados do continente africano".
E acrescentou: "Formulem esta pergunta e depois olhem com atenção o mapa
para saber que portos os barcos ocidentais poderão usar, se refugiar, em caso
de ameaça — e.onde encontrarão os minerais que tanto necessitam".
Na opinião de observadores, relata
Pierre Haski, da agência France Presse, o
discurso .de Vorster traduziu ó otimismo
provocado
pelo que ele próprio definiu
como "despertar do Ocidente" para o
problema africano e também mostrou o
temor de que seu regime racista seja esquecido nesta revisão de estratégia pediaa anteontem por Carter.
Após a ascensão de Carter ao. Poder,
em janeiro de 1977, em diversas oportumdades Vorster atacou o que definiu cómo "debilidade de Washington" na Africa. E acelerou sua política de "máxima
auto-suficiênciá" para contornar os problemas criados com os embargos internacionais como o de novembro passado
quando as Nações Unidas proibiram a
venda de armas aos racistas sUl-africanos. -.
Pierre Haski comentou que a posi"também
ilustrou a real
ção de Vorster
inquietação dos dirigentes sul-africanos
em aproveitar esta ocasião única, criada pelos acontecimentos do Zaire, para
se reincorporarem ao grupo de' nações
ocidentais que estão. dispostas a lutar
contra a influência soyiética no continente africano". Por causa disso, Pretoria acompanhou atentamente as discussóes sobre a criação da força interaíricana de paz. e dá especial importancia a reunião de segunda-feira próxima,
em Paris, quando o assunto voltar a ser
discutido.

Zaireanos invadem Zâmbia
Lusaka e Kinshasa — Tropas do General Mobutu Sese Seko .invadiram o
território da Zâmbia, atacaram um centro agrícola e depois retornaram as suas
fronteiras levando um policial como refém — segundo nota da agência zambiana Zana, que revelou também que o
Governo de Lusaka está reforçando toda a região fromtairjija para rechaçar
futuras Invasões.
\ Em Lubuimbashi, um tribunal militar condenou à morte por. fuzilamento
do exrComandanite das tropas estacionadas na Província de Shaba, General-

de-Brigadá A. Shikeva. O oficial declarou-se inocente da acusação de covatdia e pediu clemência a Mobutu. Diversos outros oficiais foram presos depois
da queda de Kolwezi, e acusados de roubarem um avião para fugir da frente'de
batalha.
As relações entre Zâmbia e Zaire se
deterioraram nas últimas semanas devido as constantes acusações de Kinshasa de que Lusaka facilitou a Invasão de
Shaba, e que Kenneth Kaunda, Presidente de Zâmbia,' "é cumpMce dos rebektes".
Ntcow UniaWWI
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Preràier angolano disse que búsè alemã no Zaire ameaça seu país

Angola faz denúncia na ONU
Nações Unidas — o Goveirno de Angola denunciou na ONU que "alguns
paises" da América Latina poderão participar, junto com a África do Sul, dé
uuma "aliança militar" para o Atlantico meridional, complementar ao sástema defensivo da OTAN. O pacto teria
o objetivo de assegurar à OTAN o- controle das rotas estrategicamente importentes do Atlântico meridional.
O representante angolano, o Primelro-Ministro Lopo do Nascimento, ao
se referir à criação de um "cinturão
nuclear" na região Sul da África como
um "perigo particularmente grave" déstacòu também ao plenário da ONU que
a "desnuclearização da África se converte numa tarefa de momentos". Nesse sentido, Nascimento assinalou que o
Tratado de Tlatelolco, sobre a de6nuclearização da América Latina, "é um
bom. exemplo que deveria ser seguido"
na África. >

O Primeiro-Ministro hão identificou
os paises latino-americanos a que sc referiu, limitando-se a afirmar que os promotores do pacto esperam contar com a
participação de "certos regimes militares" da América Latina. A África do Sul
assumiria uum "papel global" no pacto,
cuja criação foi atribuída por Nascimento a "determinados paises" da
OTAN. O Primeiro-Ministro tampouuco
Identificou esses paises da OTAN.
A formação do "cinturão nuclear"
no Sul da África foi também denunciada por Nascimento como uma pretensão
das potências ocidentais. Ele assegurou
que tudo está de acordo com os planos
visando, à criação de uma aliança milltar "destinada a servir de instrumento contra o desenvolvimento dos paises
africanos progressistas e contra os movímentos de libertação nacional do Sul
da África".
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Vernon Guidry
Tho Washington Star

Washington- — Os Estados Unidos vão colaborar
com nações européias no
planejamento de medidas
econômicas — e talvez militares — para enfrentar as
atividades soviéticas e eubanas na África.
O planejamento terá inicio com uma reunião preliminar, na próxima semana,
em Paris, patrocinada pelo
Governo francês. Uma
sessão com objetivos d e
maior alcance está marcada para logo depois em
Bruxelas. Ambas as reuniões tratarão do problema
do Zaire, com a possibilidade aparente de uma mais
ampla aplicação.
As medidas .dão uma primeira visão de como a politica norte-americana pode.
rá ser dirigida na África.
Em meio à confusão de acusações internacionais, é dificil discernir entre o que
está acontecendo na África
e as variáveis queixas da
Casa Branca quanto às restrições levantadas pelo Congresso à sua capacidade de
tomar alguma providência.
O esforço ocidental tomou
forma concreta em
Washington, nos últimos
dias, com as conversações
entre os, Estados Unidos, a
França e a-Alemanha Ocidental. Espera-se que a Bélgica, a Grã-Bratanha e o
Zaire dêem sua adesão
àquele esforço.
O Departamento de Estado demonstrou certa confusão anteontem, quanto ao
que queria dizer em torno
dos acontecimentos, destacando-se como questão mais
sensível a possibilidade de
criação de uma Força Ar-,
mada Pan-Africana, sugerida pelos franceses.
O Secretário , de Estado
Cyrús Vance declarou que
a reunião de Bruxelas, e a
preliminar de Paris, destinam-se, fundamentalmente,
à tratar dos problemas econômicos do Zaire, oriundos
da invasão de sua província
de Shaba, rica em minérios,
por exilados catanguenses
baseado em Angola e de dificuldades muito antigas.
"Penso
q u e poderemos
produzir algumas propôstes concretas e, talvez, decisões promissoras que poderão melhorar a situação
econômica e conferir-lhe
uma base mais sólida" —
disse o Secretário de Estado
Vance, insinuando que seriam destinados recursos à
ajuda externa.
Vance declarou que era
muito cedo para se falar de
uma força militar africana.
"Não há
propostas especificas, pelo que vi, que definam exatamente o que faria a Força, quem dela partioiiparia, etc.- E" uma idéia
interessante, certamente...
Evidentemente, eu não exclulria a possibilidade de
algum tipo de assistência
econômica, mas afirmaria
que é muito cedo para extrair quaisquer conclusões.
O porta-voz de Carter
afirmou que qualquer participação norte-americana se
daria no apoio a pára-quedistas belgas e da Legião
Estrangeira que resgataram
os europeus em Shaba. Os
Estados Unidos forneceram
aviões cargueiros e combustivél para aviões a jato,
mas não soldados.
"Devo dizer,
a título de
esclarecimento, que não antevemos que os Estados
Unidos venham a desempenhar qualquer papel de liderança em qualquer esforço que possa surgir destas
consultas. Em qualquer hipótesè, nossa participação
não envolverá certamente
tropas
norte-americanas"
— declarou o porta-voz.
Muito além disso, disse o
porta-voz do Departamento
de Estado, estava "a preocupação mais geral em torno da segurança e da estabilidade na África". Os Estados Unidos, prosseguiu,
"estão
preparados para discutir esta questão mais ampia com os Estados interessados e esperam fazê-lo no
futuro.

No valor de
Cr$ 130.000,00Inscrições até
31/07/78.

Informações: Companhia Cervejaria Brahma - Diretoria de Marketing
Rua Marquês de Sapucai n? 200 - Rio de Janeiro-RJ.
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Com os balés' ° lado ameno

Depois'que
Washington — Depois'
reuque na reunião da OTAN Cuba e União Soviética
foram criticados por suas ações na Africa, no mesmo Centro Kennedy de Washington o bale nacional cubano fez sua
primeira apresentação nos Estados Unidos, como parte do esforço reciproco para
restabelecer o intercâmbio entre os dois
paises, cujas relações foram rompidas em
1961.
Giselle foi interpretada por Alicia
Alonso, de 56 anos, fundadora e coreógrafa do bale cubano. Cerca áe 2 mil 200
pessoas assistiram ao espetáculo, enquanto.em frente ao edifício exilados cubanos
distribuíam panfletos de protesto contra
a intervenção cubana na África.
Na noite de anteontem, George Balanchine, diretor do Neto York City Ballet, levou cinco bailarinos de sua compa-

Rosalt
a
,nhia para o banquete que Rosalynn
Jimmy Carter ofereceram a 140 convidados, entre os quais os Chefes de Estado e de Governo dos paises da OTAN.
No Jardim das Rosas da Casa Branca, iluminado por enormes lanternas japonesas, os convidados se sentaram às
mesas redondas, cobertas de toalhas
brancas e enfeitadas de cestos de flores,
para assistir a um pas de deux de Tchaikovsky, ao Prelude à L'Après-Midi, d'un
Faune, de Dèbussy, e à Valsa-Fantasia,
de Glinka.
O. jantar incluiu um prato de, frutos
do mar, carne, cogumelos, alcachòfra recheada com espinafre, salada de chicôria e agrião. Os vinhos foram norte-americanos: Chenin Blanc 1976, de Robert
Mondavi, e Cabernet Sauvignon 1974, de
Louis Martini.
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TEATRO MUNICIPAL
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Educação e Cultura
Fundação de Teatros do Estado do Rio de Janeiro

ALVIN AILEY DANCE THEATER
a

de 20 a 25 de junho
3 assinaturas com 2 recitas cada
Assinatura A — dias 20 e 23, às 21 horas
Assinatura B — dias 21 e 24, às. 21 horas'
Assinatura C — dias 22 (21h) e 24 (lóh) .
PREÇO DA
ASSINATURA

Platéia e Balcão Nobre: CrS 600,00
Balcão Simples:
CrS 400,00
Galeria:
CrS 200,00

DO TEATRO SOMENTE ATÉ 0 DIA10
À VENDA NA BILHETERIA
'
.-.
(AV. RIO BRANCO)

FASI
I PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE ANALISTAS
DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Promovido pelo Centro de Deienvol vi mento em Administração "Paulo Camillo de Oliveira
Penha" da Fundação João Pinheiro, 10b o patrocínio do Ministério da Agricultura, o I
Programa de Formação de Analistas de Sistemas de informação • FASI - visa a capacitação
de analistas tle'sistemas de informação para o desempenho de papel inovador •
instrumental face às atividades de planejamento e coordenação do desenvolvimento de
sistemas de informação nas organizações.
Com duração de sete meses, em tempo integral, e, portanto, fornecendo ajuda de
manutenção mensal, o I FASI destina-se a graduados de nivel superior, com currículo pleno
de quatro ou mais anos em escolas oficialmente reconhecidas.
Sua seleção será a nível nacional nas seguintes capitais: Aracaju, Belém, Belo Horizonte,
Brasília, Florianópolis, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo.
Inscrições: até 14/06/78
Solicite folheto com maiores informações na diretoria local det Ministério da Agricultura ou
nos endereços abaixo:

FuiVldACAOJOAOpiNklRO
SECRETARIA DE ESTADO DO HAKEJAMENTÓ E COORDENAÇÃO GERAL
CENTRO DE DtSENVOlMMENTO EM ADMNSTRACAO'
¦MM CAMUO DEOUVEM A fENNA»

Alameda das Acácias 70-Pampulha
Fone: (031) 441.1133/r. 145 e 146
30000 • Belo Horizonte - MG

-

Ministério da Agricultura
SEOEAD/SUPLAN
Esplanada dos Ministérios
Bloco 8 - 6° andar, - sala 602
Fones: (061) 225.1082

(061) 225.4755/r. 346
70000 - Brasília - DF
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Antes de
escolherocarro,
, encolha o único
financiamento que deixa
vocêescoíher
como vai pagar.
Para comprar o seu novo carro, pense em rapidez,
conforto e segurança: peça um financiamento no Banco Real.
Assim como você escolhe seu carro, você pode escolher
um dos três planos de financiamento exclusivos do Real.
Pagando prestações iniciais menores no primeiro ano.
Escolhendo o dia do mês em que você quer pagar as
prestações. Ou ainda indicando um mês em que você
simplesmente não precisa pagar.
No Banco Real, o financiamento para o seu carro sai muito
rápido, é só falar
. com o Gerente.

ç^My^M^
BANCO REAL
O banco que faz mais por seus clientes.
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JORNAL, DO BRASIL

INTERNACIONAL

Peni fecha
entidade
agrária
Lima — O Governo militar peruano, ao mesmo tempo em que esclarecia que sérão cumpridas pari a devolução do Poder aos civis,
dissolveu e ocupou com a
polícia a sede de filiados,acusando a entidade de de
Isenvolvfer atividades políticas partidárias.
Em nota, divulgada onitem, as autoridades mili{tares reafirmaram o propósito de cumprir os planos
políticos pré-estabelecidos,
realizando no próximo dia
18 u eleições (adiadas do
dia 4) para uma Assembléia
. Constituinte e em 1980
•lelçõtes para a Presidência.

que ontem entearam em
* choque com forças policiais.
A tarde, cerca dé 500 es- O saldo da batalha campal,
ATOS SUBVERSIVOS
tudantes deixaram o prédio provisório, indica que em
e saíram, em cortejo até o Bogotá pelo menos 10 estuO decreto de dissolução- cemitério, , acompanhados dantes saíram feridos, aia
entidade
da CNA acusa
pelo Reitor, já liberado; e . guns a bala, e cerca de 60
central dos camponeses de por centenas dè pessoas. O detidos.
"não cumprir os objetivos
edifioi.0 iica a mèlo^ quiloMedelin, cidade onde
criada" e' metro do Palácio do Góyer- se Emlocaliza
para os quais foi"atividades
a Universidade
de dedicar-se a
no, .de onde vieram òrdet_v de Antioquia, cinco jovens
politico-partidàrdas", .
aos policiais e militares pa- Pioram feridos a baia, 10 a
A CNA fioi criada durante ra qüe
não; lnterviessem,
e' vários
o Governo do General Juan pois poderiam agravar ain- golpes^ diversos
présüsT' Cortfe o rumor de
Velasco Al varado e era diri- da mais a situação.
que outro estudante, Ef raim
gida por Avelino Mar, que
1 Silva era aluno da Facul- Gutiérrez, também imorrea ;
de participação .
íoi acusado
de Farmácia (outra durante o conflito em Boem "atos subversivos" du- dade
estudava En- gota, mas funcionários de
rante a greve geral dos dias Versão, diz que
dá; Universidade uma' cunica para onde o
23 e 24 de maio, em protes- ganharia)
da Colômbia e es- j corpo teria sido enviado
to contra os aumentos nos Nacional
os manifestantes desmentiram a versão.
tava
entre
preços d* produtos de primeira necessidade.

Argentina asila
peruanos expulsos

TENSÃO

Chil
ampliam
protestos

Buenos Aires — O Governo argentino concedeu ontem asilo político a 11 cldadãos peruanos deportaWashington — O encarredos pelo Governo de Lima gado de questões chilenas
e levados para a cidade de no Departamento de EstaJujuy, Norte da Argentina-, do, Robert Stevens, conílra 25 de maio último. Outros mou que Matilde Urrutia,
dois deportados deverão se- Viúva do poeta Pablo Neru, guir viagem para México' e daj. e mais duas mulheres
Suécia, paises que já con- iniciaram ontem uma greve .
cordaram em abrigá-los
dè' fome no prédio da EmOs exilados eram/candi- baixada norte-americana
datos às eleições paia a As- em Santiago, unindo-se á
sembléia Oanstitulinite pe- dezenas de outros chilenos
ruana, que deverão reali- que se manifestam da mészar-se no próximo dia 18, ma forma em defesa dos
e militares ligados ao Go- parentes desaparecidos deverno anterior, do General pois de presos.
Juan Velasco. Al varado.. O . Na Capital mexicana, duMinistério do Interior da rante manifestação pública
Argentina esclareceu ter de apoio aos
realizam
concedido o asilo em cum- greves de fomequepelos desanoa
do
disposto
primento
o ex-Chanceler
tratados bilaterais e segun- parecidos,
socialista chileno Clodomido o costume americanista ro Almeyda disse.que "o reque consagra tal prática.
de Pinochet passa por
Permanecerão na Argen- gime
aguda crise interna".
Tuesta,
Baella
tina Alfonso
Jornalista; Almirante Guil- MOVIMENTO SE AMPLIA
lendo Faura Gay; Almirante José Arce Larco; JustiA atitude de Matilde Urniano Rômulo Apaza Ordonez, lider sindical; Vaientin sutiã, Ana Gonzalez è MoniPacho Quispe, líder sindi- ca Araya, as duas últimas
cal; Javier Diaz Canseco mulheres die presos desapaOlsneros, jornalista e soció- recidos, velo engrossar o
logo; Jesus José Luís Alva- movimento iniciado por 151
rado Bravo, jornal!sta; pessoas que estão em greve
Humberto Damonte Lar- " de fome pelo mesmo motivo
raio, editor; Ctenaro Alfon- em oito Igrejas de Santiago
so Ledesma Izquieta, advo- e uma de Concepción, pei gado e professor; Ricardo cindo que o Governo miliLetts Coimenares, enge- tar esclareça a situação de
nheiro agrônomo; è Ricar-; 2 mil 500 pessoas desaparenos
do César Ifapuri Schapiro, cidas depois de presas
últimos quatro anos. jornalista è sociólogo. *$%
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Choques na Colômbia matam
estudante e podem provocar
decretação de lei marcial
Bogotá — Cerca de 10 mil pessoas foram ao
cemitério de Bogotá assistir ao enterro do estudante Patrício Silva, de 19 anos, que foi assassinado
a tiros quando participava de uma manifestação
contra a alta dos preços. O Presidente colombiano
Alfonso López Michelsen reuniu-se com o Gabinete
em "medidas
sessão de emergência e jâ se admite a aplicação
de
excepcionais" tais como toque.de recolher e lei marcial.
Colegas de Patrício Silva levaram o cadáver à
Universidade Livre de Bogotá e ficaram lá durante
horas, mantendo o Reitor César Ordonez Quintero
como refém. As tropas cercaram o prédio, mas só
receberam licença de entrar os familiares de Silva,
jornalistas e um médico-legista. Os intestinos do
estudante foram arrancados a baioneta.

Guatemala
tem mais de
100 mortos
Guatemala — Os jornais
La Nación e Impacto afirmavam ontem que os choquês entre camponeses e
tpopas do Exército, na última segunda-feira em Panzos, pequeno porto fluvial
situado 250 quilômetros ao
Norte da Capital da Guatemala, deixaram mais. d e
100 mortos.
Os choques ocorreram, segundo a versão oficial,
quando os camponeses tentaram invadir o posto militar e quatro propriedades
rurais da região, mas os
jornais, citando versões dos,
próprios camponeses, dizem
que uma unidade do Exercito os atacou e massacrou,
a t i rando indistintamente
em homens, mulheres e
crianças.
Até a véspera, os nún<eras oficiais indicavam a
existência de 38 mortos e
35 feridos. No entanto, um
correspondente de Lá Nación na região assegura que
o número dje mortos ultrapassa, a centena, sem contar multas outras vítimas
que se afogaram ao tentar
cruzar a nado o rio Polochic
fugindo «os disparos dos
soldados.
Também Impacto, baseando-se nas informações
de seus enviados especiais
à área conflagrada, situa
em 100 o número de mortos
e em mais de 300 o de feri-'
dos... ¦¦-.
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DEMONSTRATIVO PROVISÓRIO DO RESULTADO DO 1£ TRIMESTRE DO
EXERCÍCIO SOCIAL1S78/1979-(FEVEREIRO,MARÇÓEABRIL)-CR$1.000,
1977
1978
Receitá-Operacional
Reçeitg Operacional Bruta
Imposto Faturado
Renda Operacional Líquida
Custo dos Produtos Vendidos •

'

'¦.

¦

Lucro Bruto ¦,'_, Y
/''
v-' Despesas Operacionais, ..^••.H.
-¦
Vendas .
Despesas
L. com
. '_,.f ;,.. -.r.. .-. ,-.--v-..'-. •. ¦»*-• r\\u'...< \ ! -V> C\
'
Propaganda e Publicidade
Imposto s.eirculaçãó.de'MèTcadorias í viü-CJ.
¦-.¦¦..•.•" . '•• '*. 'V.O **
Outras.Despesas
-.
¦-.
Gastos Gerais
,
Ordenados, Honoráriose Encargos >,:'¦¦'.>'-,
Y:
Despesas Administrativas
xi
Impostos e Taxas Diversos
Despesas Financeiras . -i ;•..?;;
Depreciações e Amortizações
Receitas Operacionais Diversas. ... vy
Lucro Operacional
Rendas Nâo Operacionais Y
Despesas Não Operacionais

....._
Yn.

Lucro Antes da Correção Monetária e
Imposto de Renda
Correção Monetária Art.0 39 - DL 1598 (3/12) - (Provisão)
(em 1977 Manutenção do Capital de Giro Próprio)
Resultado do Exercício Antes do Imposto de Renda
Provisão para o Imposto de Renda
Gratificações (Provisão)
Contribuições para Fundos de Assistência aos
Empregados (Provisão)
Lucro Líquido do Exercício

1-.ÓS6.598.
1.663.353
"
536.277 . 336.187
720.411
1127.076
366.245
606.322

520.754
281.716

354.166
193.832

215.491

140.734

14.572
158.593
42.326'

8.608
103.530
28.596

119.528 75.492

52.408
42.560

33.932
22.034

164
24.396

19.312

9.593
62.896
239.038
25.824
2.975
261.887

214
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7.799
234
'167.899

(25.068)
(68.225)
193.662 142.831
44.891 30.925

4.830 7.929
11.515 8.140
132.426 95.837

OBSERVAÇÃO
Os valores dos Demonstrativos de 1978/77 foram ajustados à Lei n.° 6404 de
15.12.76 (Nova Lei das S.A.) e ao Dec. Lei n.° 1598 de 26.12.1977.
Ary de Souza fialho
HUBERT GREGG - Presidente
Tec. Cont. CRC-BJ-n.° 013.318-6
CPF 042.550.977/04

1./6/78
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Prêmio Nobel
alemão perde i
na Justiça

Bonn — O Prêmio Nobel
dé literatura, Heinrich Boll,
acaba de perder definiuvãmente seu processo con- '*
tra um comentarista da Rá- ^
dio Berlim Livre, que o
acusou de ter, atiavés de -•¦.
seus textos, estimulado a vi- Y
olêncla. O veredito, pro- •-numeiado terça-feka pela
Corte Federal de Justiça de
Karsruhe, poderá fazer ressurgir a controvérsia sobre •
na
o fenômeno denominado
Alemanha de "simpatizan- ,„,.
tes" do terrorismo. ¦ ¦-•
"*o julgamento ''¦""
Assim
-da Corte que
íoi conhecido, o
¦•¦"
presidente da bancada > "
Bunno
sociial-democrata
destag, Herbert Wehner, enviou ao escritor um telegrama lamentando que ele não
tenha podido se defender
das "Injúrias monstruosas".
.
Nos círculos de direita, ao
contrário, e sobretudo entre ,_;
os membros do CDÜ (demo- mii
cristãos), onde. loGratas
":':^--*~'' '.".'"'"
—•..
ir*.
WjjÊÉgfâ
g»
t;;.
| ram feitos estudos sobre as 'n|l.
P^^_y__I__.''^*-ív¦"."¦
raízes intelectuais do tenro- ...
Passado o susto, o Príncipe Charles esboçou um sorriso e mandou que o cortejo prosseguisse rismo em que se menciona ^
o nome de Boll, o clima é .....
de satisfação gerai.
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Príncipe Charles escapa
degarrafada e agressor
dominado vaia delegacia

¦ Londres — O Príncipe Charles viajava ontem
tranqüilamente em seu automóvel pelas ruas de
Newcastle quando um homem barbudo e corpulento lançou uma garrafa contra o carro, quebrando
vidros, mas sem causar arranhões no herdeiro do
trono britânico, que está em visita oficial de dois
dias à cidade para vários compromissos, entre os
quais inaugurar um hospital.
Imediatamente o guarda de transito e membros do corpo de segurança de Charles saltaram s.obre o desconhecido, què íoi algemado e levado, aos.
palavrões, à delegacia de policia mais próxima. O
Príncipe, perplexo, continuou o passeio.
A. Rainha Elizabeth II, ainda abalada com o pedido de divórcio de sua irmã, a Princesa Margaret,
enamorada por um cantor hippie, deu ontem permissão para o casamento de seu primo, o Príncipe
Michael, de 35 anos, com a Baronesa austríaca Marie-Christine von Reibnitz, de 33, católica e divor.ciada.

Correspondente

Roma — Há 48 horas, seie dos maiores cárceres italiános — os de Roma, Milão,
Veneza, Nápoles, Cagliari,
Catania e Gênova — foram
forçados a encontrar e preparar celas especiais para
29 grandes personalidades
do teatro lirico iíatiano: diretores, consultores, secretários, programadores de
funções e dos mais renomados templos da ópera, assim
como funcionárias de rádio-televisão, agentes e empresários teatrais. Toda
uma elite da cultura deste
pais, em quase todos os casos cidadãos -inscritos nós
dois maiores Partidos politicos: a Democracia Cristã e
o Partido Comunista.
Todos denunciados pelo
P r oe urador-Sübstituto de
Roma, Nino Fico, de infringir uma lei da República,
aprovada pelo Parlamento
em 1967, dispondo e normalizando a contratação e organização d e espetáculos,
proibindo a interferência de
intermediários (agências ou
escritórios de empresários)
nó momento de escolher e
contratar artistas indispensáveis para temporadas ou
espetáculos liricos.

Londres — A recisão, por parte dos liberais britanicos, do acordo que os ligava ao Partido Trabalhista minoritário do Premler Jantes Oallaghan,
obrigará com toda certeza a convocação de eleições
antecipadas ná Inglaterra, em outubro. IS ê provavel que a Grã-Bretanha venha a ter, pela primeira
vez, uma Prlmelra-Minlstra, Margareth Thatcher,
lider dos conservadores.
Círculos políticos de Londres consideram quase
impossível que o Piimetro-Mlniatro James Callaghan consiga continuar governando até 1979, mesmo que seu Partido vença as eleições complementares destinadas a preencher três cadeiras vagas no
Parlamento. Ainda assim o Partido Trabalhista ficaria com um déficit de 11 deputados na Câmara
dos Comuns.

U

Ex-Ministro
é preso
em Lisboa

Terrorismo
na Alemanha
baleia perna

Lisboa — O ex-Ministro
do Trabalho de Portugal,
José Costa Martins, foi
preso ao chegar ao aeroporto de Lisboa procedente de
Angola, e imediatamente
transferido ao cárcere de
Caxias. Será interrogado
em breve por um juiz-instrutor e provavelmente obterá liberdade provisória.
Costa Martins é acusado
de participação na tentativa de golpe esquerdista de
25 de novembro de 1975,
quando teve um papel imdo
portante na ocupação'
'Lisboa. Era
aeroporto de
membro da comissão coordenadora do Movimento das
Forças Armadas.

Bonn — Os terroristas
alemães importaram a técnica das Brigadas Vermelhas italianas, realizando o
-primeiro atentando no qual
o atacante atira contra as
pernas da vitima: o advogado Dietmar Hohla,
apontado pelo tribunal para
servir de advogado de defesa dos membros do Movimento 2 de Junho, foi ferido nas pernas, mas seu estado não é grave.
Pouco após este atentado,
outro advogado do mesmo
grupo, Eckard Krummh^uer, descobriu uma
bomba de grande potência
em baixo de seu automóvel
— que foi desarmada — ao
sair da policia.
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mt

ide'

^m P
p

C
r
L

^m\ K
,
, deverão
^| _Os sorteados

<)uro* d* 5% a° an°-

I
^|

. Participação nos lucros
H
partir do 6 anos. ^M
. 6 sorteios montais no valor I
do Titulo ou no dobro dal*. I

pro.
curar qualquer agência da

^H

_.._._._. __¦
letr. s.A. « pariir do ; FiscaliMçào da SUSEP. H

HI dia

1 de junho de 1978.

^M

aTPouptnal^raTPDupenaLetraTPDupcna Letra

Em 21 de novembro de
.1974, dia do funeral de
Gunter Von Dreskmann,
juiz berlinense assassinado
pelos terroristas, o principal -~~
comentarista da Rádio BerUm Livre, Mathias Walden, -.
não temia afirmar que
Henrlch Boll tivera parte - ¦•
da responsabilidade moral -¦¦
pela ascensão do terrorismo.
Ao lembrar que o escritor
havia criticado a "caçada "K'impiedosa" aos membros do ''"^
grupo Baader-Meinhoff, o
comentarista tirou a conera •'"
clusão de que o escritor
culpado de haver "feütilizado o solo da violência",
exprimindo uma "simpatia
maléfica" em relação a certos terroristas.
Uma primeira decisão de
um tribunal de Colônia .,
negou um pedido de Boll reclamando 100 mil marcos
correspondentes a danos e <
prejuízos. Em maio de 1976,
uma instância superior fez- •*•••
lhe uma reparação parcial,
condenando Mathias Wal-'
den a pagar 40 mil marcos. "•
Terça-feira, á Corte Federal negou novamentt ramo ,.
a Heinrich Boll, exigindo- -'.
lhe além de tudo, o paga- ,,
mento de todas as custas do .<
processo.
O escritor sustentou, dju- «
xante todos os debates jufllciais, que o comentarista da
radio berlinense barria
truncado certas citações
suas ou dado um sentido di*ferente daquele atribuído
pelo autor. E loi essencial- "
mente sobre esse ponto que
os juízos de Karlsruhe se "
pronunciaram. Segundo o.
veredito, essas citações es- .'tavam equivocadas desds a
origem.
O comentário de Mathias
Walden nada mais é, aos
olhos da Corte Federal, do
que a manifestação da livre
expressão de uma opinião
legitima. Para uma parte .
da opinião pública, no entanto, esse julgamento se
traduz de uma maneira
mais simples: ele confirma
a acusação de "cumplicida- 7,'
de intelectual com os teriroristas", que tem provocado .,
intensa campanha da im- ...
prensa contra ->s escritores .,
que criticam a sociedade.,,
alemã-ocidental.

Acusados de corrupção,
cumplicidade e fraude, entre outros, foram presos e
- recolhidos a presídios das
cidades onde exerciam suas
atividades homens da importancia e do renome do
maestro Florentino Sylvanò
Bussotti, considerado o-expoente da mais original
¦ vanguarda da lirica italiana, autor de sinfonias para
pequenas e grandes arquestros, óperas e bales, diretor,cenógrafo e coreógrafo. Ou
como o diretor artístico da
Academia Santa Cecilia de
Roma — Francesco S.ciílani — ele também músico e
compositor, atual responsavel pela programação Urico-sinfônica da rádio-televisão italiana. Como Gioachino Lanza Tomasi, atual
diretor do Teatro de ópera
de Roma, respeitado como
um dos mais jovens (43
anos) e brilhantes estúdiosos de história e teoria da
música. E ainda Nino Bonavolonta, diretor do Conservatório Musical de Cagliari; Luigi Floris Ammannati, secretário-géral da
Bienal de Veneza, ex-superintendente do Teatro Fe-
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nice; e Antonello Maaau
Diaz, diretor de produção do
ácala de Milão.
Identificados também como responsáveis por um novo momento de renovação e
renascimento do espetáculo
lirico italiano, suas prisões
surpreenderam, e provocaram reações de protesto de
quase todos os Partidos políticos e do próprio Governo
da Itália, que hoje se apressam em complementar a lei
de 1967, estudando e pondo
apressadamente em função
estruturas que permitam
sua correta aplicação. Departamentos e setores burocráticos. que realmente tornem desnecessária, no minimo dispensável, a negodação em nome dos grandes artistas nacionais e internacionais em troca de
comissões sobre os contratos que realizam para eles.

RESPONSABILIDADE
DE INTELECTUAL ,'^j

Procedendo como todos os
seus antecessores — e como
procedem quase todos os
diretores e programadores
dos maiores teatros . do
mundo — os 29 grandes da
lirica italiana, hoje encarcerados, foram vitimas de
um caso de ressentimento e
de uma pequena vendetta
i .
politica.
A denúncia que levou o
Procurador-Substituto de
Roma a ordenar suas prisoes foi feita pelo advogado Umberto Sebastiani, marido de uma cantora mediocre (Silvia), que depois
de várias exibições lamentáveis passou a ser1 evitada
pelas grandes casas da ôpera lirica. Com o apoio do
Partido neofascista MSI,
que há muito tempo denuncia 6 domínio dos grandes teatros pelos comunistas e seus aliados, o advo, gado Sebastiani conseguiu
provar, sem dificuldades, o
que já era público e notorio: a decisiva participação
dos agentes teatrais ha programaçâo e nas bilheterias
dos grandes espetáculos da
lirica.
Nem mesmo a rápida mobilização de muitos e notaveis advogados — que imediatamente solicitaram a liberdade provisória para os
29 homens da cultura — teve êxito. Até o fim da tarde de ontem o Procurador
Fico continuava obstinado
em interrogar cada um deles antes de acolher a solicitação dos advogados.

,-

A disputa entre Caliaghan e Thatcher práticamente Já começou. A revista do Partido Conservador publica no seu último número um alerta aos
eleitores para os perigos que podem ocasionar à
Grã-Bretanha os "vermelhos que participam dos
círculos trabalhistas". Segundo a publicação, pelo
menos 46 deputados trabalhistas tem ou tiveram
relações com comunistas, troitiisquistas ou outros
grupos marxistas, e adverte sobre as conseqüências
para o país de um novo Governo trabalhista pressionado por deputados esquerdistas.
As últimas pesquisas de opinião, entretanto,
que há seis meses indicavam como certa a vitória
dos conservadores nas próximas eleições, dão agora
uma vantagem de 4,9% para os trabalhistas.
As explicações para essas mudanças são várias,
mas quase todas são unanimes em reconhecer que
os britânicos, amantes da tradição, votam geralmente nos políticos mais realistas e pragmáticos e
talvez por esse motivo os conservadores tenham
quase sempre formado os Governos.
Atualmente, entretanto, os papéis foram trocados. Callaghan aparece diante da opinião pública
como um "conservador cem por cento", sltuando-se
na direita do seu Partido Trabalhista e dominando
com facilidade a ala esquerda da organização, assim como os sindicatos.
Margareth Thatcher, ao contrário, tem desempenhado o papel de uma liberal de esquerda, cheia
de idéias reformistas, fazendo campanhas para livrar os britânicos dos impostos que considera exageNrados, contra a excessiva intervenção do Estado na
economia, saúde e educação e sobretudo contra o
abuso da "posição monopolística" dos sindicatos.
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Araújo Netto

Londres deve convocar
eleições em outubro

Clima de campanha

-..-•**

Cantora denuncia
e Itália prende
29 nomes da onera

8.366
30.760
160.334

Quinta-feira,
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Iugoslávia
defém jovens
nacionalistas
Belgrado — Nos últimos
dias, uma grande operação
policial foi realizada nos ,.
meios estudantis de Zagreb,
onde dezenas de jovens —
fala-se em 20, 30, 50 — foram presos. Oficialmente
tudo não passou de verificação de documentos de resldència que permitem o
alojamento na Casa do Estudante, mas salienta-se
que os presos pertencem à
- corrente de pensamento nacional-oatólica, razão pela
quai a operação policial teria caráter político.
Um juiz informou que aiguns dos jovens já foram
libertados, mas confirmou
que as autoridades estão examinando a posição politica de vários outros, em
particular para descobrir
sua eventual relação com os
grupos nacionalistas ds
oposição que atuam no exterior. A situação em Zagreb, Capital da Croácia,
tem sido tensa devido ao
surgimento de tendências
nacionalistas que aspiram à
plena independência da República com relação ao resto da Iugoslávia.
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Decorridos 25 anos do começo do projeto e 25 minutos da
inauguração da obra, ontem, peIo Presidente Geisel, o elevado da
Av. Perimetral foi liberado ao
tráfego, ài 16h,' desafogando de
imediato o transito na Av. Rodrigues Alves, Onde na hora do
rush o percurso de automóvel
entre a Prà<j% Mauá e a Rodoviaria Novo Riu podia ser feito em
quatro minutos^
O Presidente Geisel chegou
ao Rio às lóh, cumprindo programa que inoluiu visita às obras
do porto de Sepetiba, inauguração de instalações no Hospital
dos Servidores, do Estado e de um
viaduto para acesso ao Aeroporto Internacional. As 16hl0m ele
embarcou de volta a Brasilia.

À Perimetral
Precedido 'de batedores da
Policia do. Exército e da PM, o
Presidente Geiael chegou às 15h
15m ao. palanqUe do elevado da
Perimetral, acompanhado do
Ministro dos Transportes, Dirceu
Nogueira, do Chefe da Casa Milltar, .General Moraes Rego, do
Governador F£rla Lima e do
Prefeito Marcos. Tamoyo. Ali os
aguardavam secretários estaduais e municipais e o Comandante do I Exército, General José Pinto Rabelo.'
Após os cumprimentos, falou
o Governador Faria Lima, aplaudido de ldnge por alunos do Colégio São Bento, qüe, do terraço
da esbola, assistiam à cerimônia,
embora sem ouvir o que o Governador dizia. O fato não passou
desapercebido dü Presidente, que
depois do discurso fez comentarios com o Almirante, a respeito.
Em seguida' discursou, o Ministro Dirceu Nogueira, destacando de inicio á "arrojada obra
de engenharia — monumento de
concreto e aço, qüe significa a
constanéia é a determinação do
Governo'; federal de contribuir e
participar da solução dos proble-

mas viários das grandes metrôpoles brasileiras".
Falou da colaboração dos
Governos federal e estaduais, colaboração que. tem sua maior énfase no Estado do Rio de Janelro, especialmente na sua Capltal, que tanto"Ao
depende dO transelevado da Aveporte viário.
Perimetral" — acrescentou
nida"está
—
reservada a missão de
facilitar- a circulação de mais de
100 mil veículos, que diariamente demandam da BR-040, BR116 e das rçgiões suburbanas para o Centro e Zona Sul".
Deu detalhes técnicos da
obra "integrado
e de sua história e ressaltou
ao Governo Faria
qué
Lima, o Ministério dos Transportes realiza um elenco de obras
para assegurar a fusão'deste Estado". Citou a EBTU e a locação de recursos para a construção do metrô, a renovação e modernização do sistema de transporte ferroviário suburbano; o
DNER, na construção da dupíicação das Rodovias Rio-Juiz de
Fora e Rio-Teresópolis, a via expressa Niterói-Manilha; a Portobrás, construindo o Porto de
Sepetiba, que, a par de sua importancia econômica, refletirá
na melhoria cto sistema viário da
cidade, deslocando para aquela
região parte do movimento de
veiculos, que apoia a operação
do porto do Rio de Janeiro.
' No seu discurso o Ministro
cometeu três equívocos: primeiro disse que a Perimetral tem 7
mil 236 metros, quando são 7
mil 326 metros. Depois afirmou
que as obras foram iniciadas
em 1958, no antigo Estado da
Guanabara, mas o Rio nessa
época ainda era o Distrito' Federal. Finalmente, lembrou a
Intervenção do Ministério dos
Transportes na construção da
obra, em 1972, porém, ele se
efetivou no áno seguinte.
As 15h35m, o Presidente
desceu do palanque, protegido
da chuva e do frio por um sobretudo preto e desatou a fita,
inaugurando a obra. Em segui-

da, percorreu o elevado, dlrigindo-se para a Ilha do Governador.

A liberação
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As 16h, uma viatura, do.
DER liberou a pista Norte—
Centro do elevado, mas a pista
em sentido contrário pérmane- ,
ceu interditada mais 35 minu- .
tos, para permitir que fossem
desmontados-'os palanques. Se- .
guiu-se um congestionamento
na Avenida General Justo, que
se prolongava até o Aeroporto
Santos Dumont, porque em vez
de bloquear apenas a partir da
Candelária, a PM fechou a pista desde o início do elevado sot
bre" a Praça 15.
O Secretário dé Transportes, o diretor do DER.e o chefe.
da Divisão de Operação da Avenida Brasil, Sr Rui Ma terá, permaneceram no local até que
fossem terminados os tirába- lhos de desmontagem dos pa-.
ianques, o qué ocorreu às 17h.
_, O Sr Geraldo Belori informou qüe a Perimetral,. nó trecho que atravessa o í.° Distrito
Naval, terá gradis de proteção
em ambos os lados, com quatro
metros de altura, a partir das
mure tas do elevado. Serão construidas também duas escadas
de acesso, uma na altura da
Candelária e outra próxima- à
Praça Mauá e duas guaritas
para sentinelas, nestes mesmos
locais, serviços que se iniciarão.
O Sr Matera disse que o
atendimento aos carros que enguiçaram ou colidirem no elevado será feito por três reboques,
auxiliados por. quatro camionetas, todos equipados com rádio.
Embaixo do elevado, a Avenida Rodrigues Alves sentiu
imediatamente os efeitos da liberação da Perimetral. Às 17h,
o percurso da Praça Mauá à Rodoviária, de três quilômetros,
podia ser feito em quatro minutos, numa velocidade média'
• •
de 40 km/h. .

. v.,.
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Obrigado, ilustre Presidente
Ernesto Geisel, pelo muito que
já fez e ainda fará para assegurar melhores condições de vida aos 11 milhões de habitantes
do nosso Estado e aos que virão."
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Geisel e Faria Lima encerraram com aplausos a cerimônia de inauguração do elevado da Perimetral

HSE abre ambulatórios

A inspeção
em Sepetiba

Pois devo dizer a V Exa, Sr
Presidente, que seria impraticável realizar a fusão e obter esses resultados que destacam e
engrandecem mais ainda o novo
Estado do Rio de Janeiro, sem
a renovação de métodos e sem o
recrutamento de homens públicos capazes de aliar real conhecimento e sensibilidade política
e social ao analisar problemas e
propor soluções que levassem em
conta as verdadeiras possibilidades do Estado e o interesse público.

'
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Antes de inaugurar os novos
ambulatórios do Hospital dos
Servidores do Estado, o Presidénte Geisel sorridente, cumprimentou, durante cinco minutos, dezenas de funcionários que se encontra vam atrás do cordão de
isolamento, do lado de fora junto
à principal entrada do novo
prédio.
Acompanhado do Chefe da
mais de 600 quilômetros de fodov\as vicinais, fundamentais Casa Militar, General Moraes
ao desenvolvimento de nossa Rego, do
Governador Faria Lie
agropecuária.
ma,''Geisel foi recebido, à entraTotalizaremos a entrega à da,
pelo diretor do HSE, Jorge
população, Senhor Presidente,Dodsworth
Martins, e pelo Mimais
de
de 3 mil 500 obras públicas essenciais para a popula- nistro da Previdência Social,
ção de nossos 64 municípios.
Nascimento e Silva. O aimbulató. Em termos de vias elevadas, rio, com 203 consultórios, tem
particularmente, apenas o Rio Instalações luxuosas, com chão
está ganhando 13 novos quilo- de granito, paredes de mármore,
metros. Vale dizer: terá o do- espelhos nas laterais das escabro do que encontramos.
das-rolantes, ar condicionado
Em todo o Estado, devere- central e sistema interno de te7nos totalizar minimo de 17 levisão.
quilômetros de obras de arte
Após a Inauguração o Presiespeciais, somente no setor de
transportes.
Mas nem isso nem a entrega ou final de execução dessas
mais de 3 mil 500 obras públicas estaduais, selecionadas conforme os interesses sociais
maiores, a criação de centenas
visita de três hoCom
de milhares de novos empregos ras ao uma de Sepetiba — onpara o povo durante a fusão, a dé ouviuporto
exposição sobre a obra
forte expansão da economia es- e depois, de lancha, observou,
tadual (25% de crescimento seu estágio atual de construção
real de 1975 a 1977), os quase — o ^Presidente Geisel iniciou,
700 novos projetos empresariais ná manhã de ontem, seu procom seus Cr$ 120 bilhões de in- grama no Rio. Sob chuva, de
vestimentas novos e que estão capa escura, ele chegou a Sepediversificando e robustecendo tiba de helicóptero, em companossa economia já de tantas po- nhia do Governador Faria Lima
tencialidades, nem isso nem na- e do General Moraes Rego. Foi
da disso, bem o sabemos Senhor recebido pelo Ministro dos
Presidente, é mais que uma pri- Transportes, General Dirceu
meira etapa de um esforço de Nogueira, e outras autoridades.
desenvolvimento que tem sido
O desembarque em Sepetiba
tão árduo para todos, apesar de
heliporto foi aprontado
(um
em
resultados,
fértil
quanto ê
frágil em termos de seu futuro, junto ao canteiro de obras)
que depende não apenas do que ocorreu as 10h20m, com 10 miocorrerá em termos de desen- nutos de adiantamento em revolvimento nacional. Vai depender fundamentalmente da ca- lação ao previsto. A comitiva depacidade de continuar formu- veria seguir a pé até um escrllando e executando, a nivel es- tório, para a exposição do pretadual, uma política de desen- sidente da Portobrás, Sr Amo
volvimento realistica, corajosa, Markus, mas a chuva obrigou o
pragmática e comprometida com uso de veiculos,
para cobrir meas potencialidades, problemas e
possibilidades desse Estado que nos de 400 metros.
nasceu da visão de estadista de
A exposição, tiveram acesso
Vossa Excelência..
apenas os convidados, entre eles
Vai depender da continui- o presidente da Nuclebrás, Sr
dade do apoio do Governo fe- Paulo Nogueira Batista, o prederal e da própria capacidade sidente da Federação das Indúse competência local para obtê- trias do Rio de Janeiro, Sr MáIo. Vai depender da confiança
obtida dos setores privados, dos rio Leão Ludolf; o presidente do
funcionários públicos, da popu- BNDE, Sr Marcos Vianna, o prelaçao em geral, da preservação sidente da CSN, Sr Plínio Catada credibilidade interna e exter- nhede, além de Secretários do
na obtidas com trabalho duro Governo Faria Lima.
e sério.
Vai depender muito — mas
muito mesmo — da equipe de
Governo.

:..'.':':.. ¦ ¦.

r\J :'b:".;; ^ :]'K':i^\..-::Vv ;:«. -'!'. 'V:'><:\^c»iS¦''¦.'

Discurso do Governador
"Exrfío Sr Presidente da Re-/ locado a serviço
do transito des'.
sa megalópole de 9 milhões de
publicai ;
habitantes que é o Rio, é de
Projetada-há.25 anos e em
alento. A execução de 85% das
exeçuçío desde. 1958, esta Periobras em apenas 38 meses é uma
metral\que V Èxa hoje entrega
demonstração cabal do muito
ao po;ió carioca foi, antes da
podem produzir o trabalho
que
fusãô,bbrdlde 10 Governos, que
de equipe e a colaboração inteexecutaram cerçà de 15% do
ligente entre as esferas de Goprojete*
, verno. É também prova incontestável da capacidade de realiDwanie. sua realização, Sr
zação de nossas empresas, quanPresidihie,' dobtoú a população
do apoiadas e motivadas, bem
dó Rio, Uè Jaheito, ò Qrande-Rio
como de nossos, operários brasiatingia. 9' milhões de hábitànléiros, e de nossos técnicos.
tes.onímerifdé veículos da Cidade ul.rapassou 700 mil, os proA entrega desses 7,3 quiloblemasüe transporte e transito
metros de vias elevadas em pisganharem outra-dimensão.
ta dupla que constituem a Peri¦ ' Os' congestionamentos, ps
metral — mais de metade da extensão da Ponte Rio^—Niterói e
acidenfás, os sacrifícios., que já
mais de três vezes a do elevado
seriam consideráveis com a obra
da Avenida Paulo de Frontin —
concluída na década dos 50^ timesmo com o atraso de quase 20
veràm •Mia. antes um aliado, a
anos, deverá beneficiar significaproduzirv nas décadas seguintes,
tivamente a circulação viária do
ruidósjtyoeira, I lama, desvios'. e
Rio e sua Região Metropolitana, obstruções de tráfego do longo
onde
em média já se tem um
de viaí de^ grande
movimenta'
veiculo por 10 habitantes e onde
ção. _|t;¦¦:"¦
d frota está aumentando nada
- Ofongo atraso ná execução
menos que 10% ao ano.
do prfíetà fez suas obras mais
velhai\ue metade da atual poMas ninguém deve esperar
pulaçàp carioca, e, evidenteque produza efeitos milagrosos,
mente»tornou j sua conclusão
até porque não é mais o tempo
em ptázo mínimo um dos pontambém de se pensar que um
tos dê honra dô> Governo de V
projeto isolado seja capaz de reExa ejj do projeto da fusão.
volucionar sozinho todo o quadro complexo e ainda insatisfaAtinai, pelos'¦ muitos transtório de transporte é transito do
tornolf j criados por sua lenta
Grande Rio e no Estado.
imexecução e por sua grande
portancia para ó sistema viário
Nosso entendimento, confordo Granáe-Rlo, dar. prioridade
está enfaticamente destacado
(mé
máxima à velha e sonhada Perle contido em todos os programas
metràl, na programação federal
do l.° Plano Estadual de Desene esttdual, foi mera decorrência
volvimenio Econômico' e Social'
desse: principio elementar e sa— 1° Plan-Rio, é que para resoli grado que é o respeito aos intever de verdade os problemas é
, ressfo maiores do povo, ao se
preciso atuar de forma integradecidir em que è como aplicar
da e abrangente. Da mesma for/ os recursos, públicos.
ma que é preciso ter gente capaz e integra para formular, viaEssa tem sido uma lição
bilizar e executar os projetos.
i permanente de V Exa que, adotada pêlo novo Estado do Rio
Assim, no setor de transde Janeiro, levou-o ao exercício
os vários projetos exeportes,
permaninteàessa prática árdua,
cutados ou em execução — memas salutar, que é planejar para
trô, pré-metrô, perimetral, liexecutar c não executar, sem
nha verde, duplicação parcial
reasempre
mas
com
planejar,
da Avenida Brasil, elevado Rulismo e (ibjètividade..
fino Pizarro, renovação de frotas, melhorias de vias e implanCom hso, não apenas se retação ou pavimentação de novos
conheceu que já se "método"
foi o tempo
trechos, dezenas de obras de arde
do casuísmo como
te, quase duas centenas de quiGoverno. Passou o Estado do
lômetros de vias asfaltadas na
Rio de Janeiro a realmente condicUmar as. decisões públicas aos
antes esquecida Baixada Flumiinteresses sociais, aos seus benenense, e tantos outros — pertencem a um mesmo sistema infidos para o desenvolvimento
sócia} e à verdadeira capacidade
tegrado de transporte e transide executar o planejada.
to que está sendo construído.
Todos esses projetos, portanto,
E isso, enquanto preservado,
são parte de um mesmo coné multo mais que o fim da dejunto, que está sendo feito pelo
magogia, dos imediatismos, dos
bem-estar de nosso povo.
atendimentos a interesses menor es, do ilusionismo das obras
E é tal a dimensão dir prode facliada, do desconhecimento
blema de transportes no Estado,
ou mesmo distorção da própria
ilustre Presidente Ernesto Gelrealidade social do Estado e dc
sei,
que é ele o setor que mais
infèHzihente
ainda
muitas
e
suas
absorveu
recursos dentro do
mesmo-graves manifestações de
nosso planejamento.
subdesenvolvimento. Se é verdade que houve muitos govemanAssim, além desse esforço
tes que verdadeiramente fizeram
enorme de todos que é a cons-.
do desenvolvimento social, à motrução de 20 quilômetros de meda de governar de sua época, seu
trô e 17 de pré-metrô, é uma
compromisso, também não faltaalegria informar-lhe que, até o
ram os que não puderam ou não
final do Governo de Vossa Excequiseram sepultar velhos valores,
lência, totalizaremos a entrega
práticas, compromissos, critérios
aos habitantes de nossos 64
e estilos incompatíveis com os
municípios de 800 novos quilointeresses do povo, conforme a
metros de vias pavimentadas
história já revelou ou está a re(53% mais do que havia antes
velar.
da fusão); 270 quilômetros de
Por paradoxal que pareça, a
estradas implaiitadas; mais de
lição que nos dá esse projeto da
1 mil quilômetros de rodovias
Perimetral, hoje finalmente conào pavimentadas, dentre eles
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Viaduto na Ilha é
aberto em 3 minutos

dente percorreu algumas dependências do novo prédio, que,
além dos ambulatórios tem uma
biblioteca de apoio com 1400 metros quadrados, um auditório,
com 405 lugares e um heliporto.
No setor de ambulatários existem ainda 20 salas de esterilização, 16 salas de médicos e 16 saIas de enfermeiros.
Ali os pacientes vão esperar
pelas consultas, acomodados em
modernas cadeiras de fibra de
vidro e serão chamados através
de números indicados em um
placar eletrônico, correspondeudo à ordem de chegada. Todos os
seis andares do prédio são servidos por escadas-rolantes. Exis-'
tem, também, pequenas câmaras
de televisão -nos corredores de
todos os andares. A capacidade
de atendimento será de 6 mil
consultas . diárias, o triplo da
atual.

Em solenidade debaixo de
chuva, sem discursos e que
durou apenas três minutos,
o Presidente Geisel inaugurou o Viaduto dos Maracajás, na Ilha do Governador,
que dá acesso dá Estrada
do Galeão ao Aeroporto Internacional. Para a construção desse viaduto, com
429 metros de extensão, foi
aterrado um trecho , d a
Praia do Galeão.
O novo viaduto resolve o
problema de acesso da Esbrada do Galeão ao, Aeroporto Internacional, pois
elimina o cruzamento. No.
sentido inverso e para os
moradores da Ilha do Governador a situação continuará a - mesma, uma vez
que foi mantido o sinal luminoso para disciplinar o
movimento de saída do Aeroporto e o tráfego da Estrada.
O Presidente Geisel chegou ao local da solenidade
às 15h45m e, após ser cumprimentado pelo diretor do

'''.'..

''

DNER, Sr Adhemar Ribeiro
da Silva, dirigiu-se à placa
coberta por uma bandeira do *Brasll, protegida por
dois guarda-chuvas — que
seria descerrada, marcando
à inauguração. O Presidénte da República estava la'deado
pelo.Governador Faria Lima • e-pelo Prefeito
Marcos Tamoyo.
Com a chuva aumentando, a inauguração do vladuto — que faz parte da Linha Vermelha — durou
apenas o tempo suficiente
para o Presidente Geisel
descerrar a placa e se despedir dos presentes..
Às 16h o Presidente da
República e sua comitiva —:
13 carros oficiais, seis carros da Polícia- Militar, uma
ambulância e 11 batedores
percorreram os 429 metros do viaduto — aberto
ao público em seguida —
è retornaram à Base Aérea
do Galeão. O Presidente
Geisel embarcou às 16hl0m
para Brasilia.
i
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De lancha
Após a palestra, que durou
mela hora, o Presidente Geisel
seguiu de carro até o. cais do
canteiro de obras, onde embarcou na lancha Anchova. Ele se
sentou na cabina, ficando a seu
lado o presidente da Companhia Docas do Rio, Sr Paulo
Viana, que lhe deu explicações
sobre a obra. A inspeção de lancha durou também meia hora.
O Presidente e os convidados especiais participaram, após
a inspeção das obras no mar,
de um coquetel e almoço, na.Casa da Praia,
"das perto do canteiro
obras. As 13h3üm,
principal
conforme o programa, embarcou de novo no helicóptero, retornando ao Rio.
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Revisão do Projeto, e Supervisão das Obras
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Petrobrás abre tudo
a risco, menos Campos
A ^Petrobrás decidiu que concentrará todos os
recursos de que dispõe para a exploração e produção do petróleo na Bacia de Campos, no Estado do
Rio de Janeiro, e o restante da plataforma continental será explorado através de contratos de risco
com companhias estrangeiras.
A decisão foi tomada em virtude da exiguidade
âe recursos financeiros da Petrobrás, e das perspecUvas promissoras da Bacia de Campos, onde, segundo estudos realizados pela empresa, em 1980 deverá
estar produzindo 200 mil barris diários.
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No momento, o conselho administrativo da Petrobrás está examinando a posibilidade de colocar
sob risco áreas em terra consideradas com boas
perspectivas de ocorrências petrolíferas, tais coma
as bacias geológicas do Paraná (que compreende
parte do Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Sudeste
de Goiás), Maranhão e o médio Amazonas.
A decisão politica de tornar maia flexível o conceito de "contrato de risco" e estendê-lo a áreas
onde a Petrobrás explorava com exclusividade foi
tomada, no inicio deste ano, quando a empresa
começou d estudar a associação, sob a forma de contratos diretos, com firmas estrangeiras.. A primeira
estrangeira a apresentar proposta para explorar
com a Petrobrás foi a British Petroleum. E esse
contrato está, nesse momento, na fase fi' primeiro
nal de estudos.

Mudanças
A aceleração da exploração de petróleo na piaiaforma da região de campos, foi tomada pelo Decreto-Lei 1 565, de 29/07/77; assinado pelo Presidente Ernesto'Geisel, que estabeleceu condições especiais de importação para a Petrobrás, de bens destinados à produção de petróleo.
Como medida administrativa, foi transformada .a Superintendência da Bacia de Campos —
Ascam — ligada ao. Departamento de Exploração e
Produção — em Grupo.Executivo de Desenvolvimento da Bacia de Campos, também ligado ao Departamento de Exploração e Produção, porém, com
maior infra-estrutura e autonomia de decisão.

Disponibilidade
As estimativas de 1977 sobre os investimentos
em exploração e produção para 1978 são de CrS 18
bilhões, ou seja, bo% do programa global de invéstimento da Petrobrás. Em agosto último, o Conselho de Administração da Petrobrás aprovou o
Piano Global de Investimentos em Exploração e
Produção, que previa para o quadriênio 1978/81
a perfuração de 364 poços de petróleo, sendo 120 em
exploração e 244 em produção.
Destes poços de exploração, 32 seriam perfur
rados na Bacia de Campos, que atualmente conta
com 27 poços, cinca de locação, 15 de produção de
óleo e gas, e suocomerciais (produção antitconônuca) e 22 poços secos.
Com a nova orientação da empresa, as perfurações de exploração e produção no mar se concentrarão-totalmente na Bacia de Campos, onde a
Petrobrás espera produzir, em 1980, 200 mil barris/
dia. Dos recursos disponíveis já foram gastos, con. siderando-se apenas os custos do sistema provisório de Garoupa, 193 milhões de dólares (CrS 3 bilhões 416 milhões). Este sistema deveria entrar em
produção desde junho do ano passado, com uma produção prevista em 45 mil barris/dia.

Sacola.
Carregadinha
de utilidade.
Toda
Sexta Feira
no Jornal
do Brasil

O Ministro das Minas e
Energia, Sr Shigeaki Ueki,
anunciou ontem, ao dar
posse ao novo presidente da
Eletrobras, Sr Arnaldo Barbalho, que substituiu' o Sr
Antônio Carlos Magalhães,
a construção da hidrelétrica de Balbina, que a partir
de 1984 fornecerá energia a
Manaus, atualmente suprida apenas por usinas termelétricas a óleo. ,
Na ocasião, a CHESF e a
Eletronorte assinaram convênio para a construção
da interligação dos sistemas
elétricos Norte e Nordeste
e o Sr Antônio Carlos MagaIhães, em seu discurso de
despedida, afirmou que "a
partir de 1982 o pais não
terá problemas de energia
de qualquer natureza", pois
nesse ano todo o sistema
elétrico do pais estará interligado.
BALBINA
O presidente da Eletronorte, Sr Raul Garcia Uano, informou que a hidrelétrica de Balbina custará 440
milhões de dólares, incluinao juros durante a construção e'linhas de transmissão
até Manaus. Isso significa
que o quilowatt instalado
ue Balbina custará 1 mil
700 dólares. O Sr Raul Uano admitiu que esse é um
alto custo, mas afirmou que
isso se deve "à falta de inira-estrutura na Amazônia".
O presidente da CESP.Sr
Luiz Marcello Moreira, que
também compareceu à posse do novo presidente da
Eletrobras, disse que a lndústria brasileira não está
aparelhada para fornecer
equipamentos para a linha
de transmissão em extraaita tensão (750 Kv) — a
primeira do pais — que será cov.struida por Furnas
para interligar os sistemas
elétricos do Sul e do Sudeste. A Cesp tinha um projeto
com o mesmo objetivo, mas
em 500 Kv, a tensão mais
alta usada até agora no
pais. Ele explicou que seu
projeto, além de ser construido numa tensão já conhecida no Brasil, teria a
vantagem de poder transmitir energia também das
três usinas da Cesp no rio
Paranapanema.

Quinta-feira",
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Acordo salarial alcança 62 mil operários
dente em exercício do Sinfavea,
1979. As negociações entre patrões
Fato Inédito desde 1964, cias"histórico"
Newton
Chiaparini, apenas para
ao
arrastaram
sa
e
empregados
amcomo
sificado
por
assinar o documento. "Eu estava
longo de mais de 19 horas.
bas as partes, o acordo — à marde vigília", disse.
.A "histórica" reunião entre o
gem do Governo — a que chegaAs 3h38m, num ambiente noAutomobi.
Indpstria
da
ram na madrugada de ontem emSindicato
' informal, era lida a ata.
vãmente
dos
Metalúrda
e
empregadores
e
o
Sindicato
listica
pregados
dos
o advogado
Imediatamente,
começou
às
Bernardo
São
de
dústria automobilística de São
gicos
Almir
Pazzianoto,
metalúrgicos,
véspera
da
data
alcança
diretamente
mais
de
9h de terça-feira,
Paulo
pediu que se excluísse do documen62 mil horistas de oito empresas,
marcada pela Ford para dar uma
to uma frase da cláusula quinta,
mas está aberto à adesão, num
resposta às reivindicações de seus
saque condicionava os aumentos
empregados. As primeiras propôsprazo de 10 dias, de outras filialariais e antecipações a "outtcas medas do Sinfavea na área de São
tas dos empregadores ficaram bem
didas governamentais" que .possam
Bernardo do Campo.
abaixo do aumento de 20% reivinser tomadas no futuro. A versão fiSegundo o Sindicato operário,
dicado pelos operários. Durante
nal,.após a correção, condiciona a
beneficiam-se imediatamente do
todo o dia as discussões avançaram
compensação"eventual
desses aumentos só
aumento de 11% (em duas vezes)
pouco e, no inicio da noite, o Sinconcessão de
ao caso de
favea divulgava nota onde o unie antecipações de 13,5% (em três
abono de emergência ou aumento
co indicio positivo quanto ao açorvezes) 32 mil horistas da Volksde reposição salarial".
wagen, 15 mil da Mercedes-Benz,
do era a disposição de continuar a
Enfim, às 4h da madrugada,
10 mil da Ford, 2 mil da Chrysler
discutir.
19 horas depois que começaram a
Automóveis, 2 mil da Saab-Soania,
nota, além de declarar-se
Na
negociar, os representantes
das
400 dá Karmann-Ghia, 4oO da
em "reunião permanente" com o
assinaram a ata. Nessa
duas
partes
Toyota e 300 da Kubota-Tekko. Os
Sinfavea também adiantava que
altura, a confraternização era tohoristas, operários especializados
qualquer acordo a que se chegasse ' tal, com os habituais abraços e tarepresentam
da área de produção,
vigoraria a partir de 1? de junho.
pinhas nas costas. A saída da sede
62% dos empregados da indúsrtia
Reiniciadas as discussões, sempre
dó Sinfavea, a preocupação de toautomobilística (125 mil) e dein23h
nova
a portas fechadas, às
dos era com as mulheres. Os empresencadearam a maioria das recen—
desta vez fornecida
formação
sários e dirigentes sindicais duvites greves to ABC paulista.
pelo diretor do Sindicato metalúrdavam de que elas fossem acredi—
Devanir
indicava
Ribeiro
gico,
tar que estiveram reunidos até
Prejudicados
que continuava o Impasse: a lnaquela hora.
dústria automobilística oferecera
Assinaram a ata, pelo Sinfavea,
O acordo, embora abrangendo
9,8% de aumento, dividido em duas
além
de seu presidente em exercitrabalhadores que não entraiam ." parcelas, mas os trabalhadores não
cio, Newton Chiaparini, o coordeem prevê, deixa de fora os mensa-. aceitaram.
nador da comissão eleita pelas Jnlistas. Alguns destes, principalApesar da "intransigência dos
dústrias para negociar, Mauro Marmente, da Volkswagen, (que ontem
empresários", o diálogo continuacondes (gerente de Relações Incomunicou
o
aumento
mesmo
no
ria, anunciou o diretor. As 23h30m,
dustrials da Volkswagen); o gerenseu quadro de avisos, assim como
houve uma trégua nas negociate de Relações Industriais da Ford,
a Ford), se considerariam mesmo
Rubens Garcia da Silva; o diretor
ções. Os empresários saíram para
prejudicados, pois normalmente
da Chrysler, Ricardo Andrade; o
jantar e consultar as diretorias
recebiam antecipações de reajuste
das fábricas, a fim de saber até
representante da General Motors,
de 15%, ém duas vezes, quando
índice poderiam chegar. Lula,
Antônio Cursino de Alcântara; e o
que
agora receberão 13,5%, em três.
acompanhado de um diretor do
consultor trabalhista da MercedesFórd e Volkswagen foram as emseu Sindicato e de seus advogados,
Benz, Luiz Adelar Scheuer.
"perspectivas
presas mais intransigentes na reafirmava que havia
Pelo Sindicato dos Metalúrgieusa a negociar com os grevistas, í de se chegar
a um bom termo, por
cos de São Bernardo do Campo •
sendo que a última chegou a deisso reiniciaremos as conversaDiadema, subscreveram o documenmltir 28 empregados, readmitinto o seu presidente, Luis Inácio da
ções".
do-os depois pana acabar com a
Silva (Lula), o diretor Devanir RiA reunião recomeçou e, 49 migreve.
beiro e os advogados Maurício Soanutos depois, à lhl9m, o advogado
A convenção salarial acertada
res Almeida e Almir Pazzianotto
dos metalúrgicos, Maurício Soares
estabelece que do aumento real,
Pinto; «, como testemunhas, o dide Almeida, anunciava a celebrasem compensação no dissídio, 5,5%
retor técnico do DIEESE, Walter
serão concedidos a partir de 1.° de
ção do acordo. Uma garrafa de
Barelll — que deu assistência técuísque Black and White, flnalmenjunho e os restantes 5,5%, em 1.°
nica ao Sindicato nas negociações
te aberta depois de mais de 16 hode outubip; quanto às antecipa— os Srs Cezar Concone, Annez
ras de discussões tensas, deu o toa compensar no dissídio, per"comemora' ções,
Andraus Troyan
(também do
centuais iguais de 4,5% cada um
que de relaxamento à
DIESSE)', Jerónimo Alves de O. Fivigorarão em 1.° de agosto, i.9 de
ção". As 2h30m, enquanto a ata da
lho e E. F. Garcez.
reunião era feita, chegou o presidezembro e l.°/.de fevereiro de

Empresário espera novas regras
"Nós cumprimos nossa obrlgação social. Agora, cabe ao Governo ditar as novas regras do
jogo, se assim julgar conveniente. Como? Não sabemos responder" — afirmou, à tarde, em entrevista coletiva, o presidente
em exercício do Sinfavea (Sindicato Nacional da Indústria de
Tratores, Caminhões, Automóveis e Veículos Similares), Newton Chiaparini.
Com relação às negociações
diretas entre empresários e
trabalhadores e os reajustes salariais mais freqüentes, o Sr
Newton Chiaparini observou:
"Se não reconhecêssemos essa
necessidade, não assinaríamos
o documento". Ressalvou porém,
"como seque não pode prever
rá em 1979, se haverá bom ter.
mo novamente, ou mesmo se a
. situação por parte dos empresários e mesmo dos trabalhadores possa se .alterar".

CNP espera Ueki anuncia
ato de posto nova usina
de gasolina na Amazônia
Brasília — O presidente
do CNP (Conselho Nacional
do Petróleo), General Oziel .
de Almeida, informou, que
espera . comunicado 'postos,
oficial
dos proprietários de
de gasolina de São Paulo
para I tomar uma decisão
sobre | a anunciada ameaça
de fechamento de seus estabeleclmentos às 19h, dentro dé 90 dias, com ou sem
autorização do Governo. } O iirestdtente do CNP ner
gou-sé a dizer que tipo de
atitude o órgão tomará caso se concretize, a ameaça.
Pela legislação que regulamenta o abastecimento nacional de combustíveis, o
'Governo
poderá intervir,
multar, fechar definitivamente os estabelecimentos
ou mesmo desapropriá-los,
no interesse do bem coletlvo.
A decisão final sobre o
horário de fechamento dos.
postos cabe ao Ministério
das Minas e Energia, ficando os estudos do assunto a
cargo, do CNP. A legislação
também prevê que qualquer
irregularidade que venha a
ocorrer nesse setor atrela
os distribuidores aos revendedores, como co-autores,
pois os postos'são concessionários dos. distribuidores.
Para os técnicos do CNP,
se o Governo não quiser
tomar uma atitude drástica contra ós proprietários
dos postos, poderá adotar
um sistema ds abastecimento de combustíveis utilizando caminhões-tanques
munidos de relógio de medição nos mesmos locais
dos postos.

?

Decisão da indústria
,

O Sr Newton - Chiaparini
acha que o empresário deve "ser
sensível .às situações de momento". "Não pode ser inflexivel" — confirmou. "No atual
movimento grevista, num determinado momento, o Sindicato
da Indústria e algumas associadas acharam que deveria ser declarada ilegal a greve. Isso ocorreu- Depois, com a continuação
do movimento, apesar de sua
ilegalidade, 0 setor não poderia
ficar Insensível aos fatos. A lndústria automobilística resolveu
pagar um preço mais alto e
contribuir para a paz social do
, pais. Afinal, amanhã, poderia
ser acusada de deflagração de
um movimento nacional. E não
queria correr esse risco".
O presidente em exercício
do Sinfavea comentou também
"o reajuste salarial dado
que
pela Indústria não resolve todos
os problemas, nem do empresa.'rio e nem do trabalhador. O
acordo serviu para abrir as portas. Acho que o Governo,deve
. estar: analisando as implicações
do movimento para reavalição
da situação". Com relação às
negociações diretas entre trabalhadores e empregadores, asslnalou que a "própria legislação precisaria ser adequada para permitir isso".
O Sr Newton Chiaparini informou que a extensão do aumento de 11% e das três antecipações sat&rlais aos empregados das filiais da indústria
fora da base territorial de São
Bernardo do Campo e Diadema
e também aos mensalistas, se-
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gundo ele, "dependerá da situação individual de cada empresa.
Acredito que possa ocorrer uma
adaptação de salários aos trabalhadores que não sejam horistas e, também,- a horistas de
outras empresas que não participaram da decisão da convensalarial".
ção "Hoje,
as empresas estão
funcionando normalmente. O
Sindicato assumiu as negociações para que não se agravassem as conseqüências do muvimento. As fábricas estavam
preocupadas com os seus programas de exportação, impor-'
tantes não só para o setor como
para o próprio pais", concluiu o
presidente em exercício do Sinfavea.

Extinção do dissídio
: "O mais importante não
era os 20%, mas o fato de o trabalhador saber parar e fazer
greve. Pelas negociações feitas
até agora, se chega à conclusão
de que a politica salarial, que
causa um grande sufoco à ciasse, está totalmente alterada na
prática, já que teoricamente ela
continua a mesma. Diante disso,
acredito que poderemos ter, em
1979, um acordo coletivo de trabalho com a extinção pura e
simples do dissídio", afirmou o
presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do
Campo, Luis Inácio da Silva
(Lula).
s
"Para mim" — continuou
—
"os operários
da Ford deram
uma grande vitória para toda a
categoria. Considero uma boa
vitória, pois sabíamos que não
seria possível conseguir todas as
melhorias para a classe com
apenas uma primeira luta. Esse
movimento é o espelho daquilo
que os trabalhadores podem fa-

\ ,

m

Newton Chiaparini

zer. A partir de agora,* acredito
que poderemos chegar a outros
acordos, sem ser relacionados
com o aspecto salarial. Posso
adiantar que já existe um acerto com o Sinfavea para que seja
discutido,, em breve, o problema
da rotatividade no setor automobilistico".
Para Lula, as paralisações
ocorridas nas empresas do setor
metalúrgico, inclusive no automobilistico, "patentearam que
só existe diálogo com greve.
Acredito que isto deve ter servido de lição para que, daqui
pára a frente, os empresários se
disponham a conversar antes
de tomar qualquer providência
contra a classe operária. Infelizmente, as coisas precisam
acontecer para que se faça aicoisa".
guma"Outra
coisa" — assinalou
— "é que com isto provamos
que o Sindicato pode viver e
atuar sem a tutela do Estado.
Já é hora de patrão e empregado discutir diretamente a quêstão salarial, tal como ocorre nos
paises desenvolvidos. Condição
para isso, o operário brasileiro
provou que tem".
Quanto à posição adotada
pelo Governo, o presidente do
Sindicato de São Bernardo disse que, "embora tenha havido
um susto no inicio, o que é natural, depois de três dias as autoridades compreenderam que
era necessário o diálogo patrão-operário".
"A luta não termina aqui.
Nos próximos dias vou convidar
o Vidigal (presidente do Sindipeças) para discutirmos a situação no setor de autopeças.
Ai também espero que cheguemos a um bom entendimento,
tal como ocorreu com a outra
área", finalizou o Sr Luis Inácio da Silva.

Governo era contra o acordo
Tóquio (De Carlos Max Torres)
— Revelou-se na Capital japonesa
que as indústrias paulistas cederam à pressão dos metalúrgicos
contrariando conselho do Governo dado ao presidente da Aníavea
(Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores),
Sr Mário Garnero, de não negociar,
em reunião em Brasília no dia 21,
domingo, dia em que. o Ministério
da Fazenda divulgou que os aumentos não passariam ao preço
dos automóveis.
Participaram da reunião realizada na manhã de domingo, os
Ministros da Fazenda e do Traba-

lho, Srs Mário Henrique Simonsen e Arnaldo Prieto, e o Chefe da
Casa Militar
da Presidência da
República, General Morais Rego,
que receberam do Sr Garnero documento no qual a indústria automobilistica considerava "justa" a
reivindicação dos metalúrgicos e
no qual observava-se que o caso
era de reposição de poder aquisitivo.
O Governo descartou a afirmação dos industriais*^ que o atendimento
à reivindicação seria
"uma
questão de justiça", caracteíizando sua posição na nota do Ministro da Fazenda. Na mesma noi-

te o Ministro Arnaldo Prieto, distribuia nota afirmando que as autoridades, no caso de solicitadas,
tomariam as providências no sentido de assegurar o direito ao trabalho de todos quantos desejassem
cumprir suas obrigações".
A Aníavea, no seu documento,
sugeria que o Governo estudasse
uma fórmula de dar reajustes salariais a cada três meses e adotasse medidas para controlar a rotatividade da mão-de-obra no setor automorjilistico, através de
modificações na lei do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço.

Negociação direta tem
repercussão favorável
O acordo salarial acerta- e que visa a levar sugestões
do entre a indústria auto- ao Governo federal."
mobilistica e seus empregaPresidente da Abimaq, Eldos, à margem do Minlsté- nar Kok — "Essa decisão é
rio do Trabalho, teve reper- revolucionária dentro d a
cussão geralmente favorá- história sindical brasileira e
vel entre autoridades do mostra que grándss grupos
Governo e lideres empresa- de empresários e de trabariais:
já buscam soluções
Ministro da Fazenda, Má- lhadores
do Governo.
independentes
rio Simonsen — Nada tem Essa reformulação precisava
a opor, desde que a ele- ser feita, porquê de nada
vação dos custos advinda adianta considierar a greve
dos reajustes salariais acer- legitima, se era ilegal. O
tados não seja repassada ao termo legal é um só; e isso
final do automóvel.
preço
"A indústria automobilis- precisa ser reformulado para
melhor entêhdimentica terá que retirar dos to".um
seus lucros esse ônus e não
Vice-presidente do Grupo
fazê-lo às custas do consuVillares, Carlos Villares —
midor."
"O Lula é dose para elefanMinistro do Trabalho, Arnaldo Prieto — "Tínhamos te e sabe muito bem como
confiança em que o acordo conduzir uma discussão em
ocorreria, representando a alto nível. (Na Equipamenconclusão de um entendi- tos Villares). Devemos dar
mento direto que satisfez a uma resposta ao Sindicato
empregados e empregado- dos Metalúrigcos até o próres". A grande lição do epi- ximo dia 12, mas creio que
sódio das greves do ABC é chegaremos a um bom ena "certeza de que a lei não tendimento final. Creio que
Impede um acordo direto tudo está indo multo bem.
entre o capital e o traba- O trabalhador, durante essa
movimentação, mostrou sua
lho".
preservando as
Ministro da Indústria e maturidade,
Comércio, Ângelo Calmon indústrias e se portando orde Sá — O movimento gre- deiramente".
Gerente da Ford, Rubens
vista, "alóm de ilegal foi in— "O açorjusto, pois eles (os metalúr. Garcia da Silva
do
foi
um
passo à frente
gicos) já têm uma média
salarial privilegiada, em re- nas relações trabalhistas no
lação ao que ganham os Brasil. Evoluímos multo
trabalhadores de outras nessa reunião".
-partes do país, princdpaiOctávio Gouvêa de Bumente do Nordeste. Eu seria lhões, ex-Ministro da .Faum homem feliz se todos zenda — "É louvável, se não
os trabalhadores brasileiros vier a ser transferido no
ganhassem o que ganham preço dos produtos e se
os metalúrgicos do ABC constituir numa retirada de
paulista. Se assim fosse, a lucros das empresas. O imrenda per capita do Brasil pacto psicológico do aumenseria da ordem de 6 mil dó- to é importante. Mas é prelares e não os. pouco mais ciso admitir que o movide 1 mil dólares registrados mento salarial é decorrente
atualmente. Quem reajus- da pressão da taxa ixíladotou salários além do que a nária. Se ela estivesse cáinlei autoriza é porque está do náo haveria esse moviem condições de fazê-lo seta mento relvindicatório. Se o
prejuízos ao pais ou movimento tivesse cconrido
• causar
aos consumidores. O proble- na minha gestão, verificama, portanto, é exclusiva- ria qual o seu efeito 6obre
' mente
a taxa toflacionária.: S e
dais emipresas."
Presidente da FIESP, tivesse efeito, é clairo que
Theobaldo de Nigris — "O não concordaria. Mas, {para
Chiaparini (presidente do ter autoridade sobre oa «inSinfavea) está de parabéns dicato», teria que mostrai*
pejla. medida, que tormina que a taxa inflacionária escom as paralisações na re- tava em queda. Quando a
gião do ABC. Esta atitude inflaçáp é quase nula não
isolada de dois sindicatos, há necessidade de aòonos
fora da Delegacia Regional ou antecipações. Principaldo Trabalho, mostra a ne- mente, se os salários foram,
de uma jreformu- ajustados dentro do prin' cessidade
lação nas legislações sindi- clpto de participação dos
cal e salarial vigentes no empregados no lucro; das
pais. Na FIESP (Federação empresas, como venha predas Indústrias do Estado de gando : é preciso canalizar
São Paulo) estamos estu- os recursos do PISJPasep
dando esse problema numa para a subscrição do «apitai
pesquisa bem aprofundada das empresas do ipaís.*-

Movimento grevista
declina com aumentos
O movimento grevista na
região do ABC apresentou
tendência declinante, ontem, com a maioria das empresas concordando em
conceder aumentos a seus
empregados. Entidades empresanais de diferentes ramos industriais, porém, rea.
giram com reservas ao
acordo celebrado por empregados e. empregadores
da indústria automobilistica.
O presidente do Sindipeças (indústria de autopeças), Luis Eulálio Vidigal
Filho, evitou comentar o
acordo antes de estudo mais
aprofundado, mas diretores
alegaram que a maioria das
pequenas e médias empresas
do setor não está em condlçoes áe dar um aumento
de 11%, mesmo parcelado.
O presidente do grupo Vicunha, Jacks Rabinovitch, declarou que a indústria têxtil
"não tem condições de dar
um reajuste hoje, por menoa* que seja".
Em Santo André, as seguintes empresas anunciaiam aumentos salariais, ou
continuam em negociações
com seus empregados:
Isshiki Companhia SA (rea. juste de 10 a 15%, para diferentes niveis salariais,
com o aumento maior bene-

f-danido salários unenires);
Philips (4 a 13%); Riodia
SA Industrias Quimi as e
Têxteis (9 a 15%); Kause
Indústria SA (5 a j.>%);
Mecânica Lido (a eiji iresa
ofereceu 10%, e diaijie da
recusa dos 80 empregados,
ftaou (Je apresentar! hoje
outra proposta); e ISAM —
Indústria Sul-Americàáa deMetais, gruipo Eiumaj (10%
paira 2 mil 500 horistas;.
Em São Bernardo, jajcoldex Trane ofereceu aumenio de 5% e ficou de estudar
novo reajuste para dar resposta até segunda-feira,
pois os empregados hão
aceitaram a proposta; na
¦Atlas Copco e na! Penex
acabou a greve, diante da
promessa das empresas de
estudar as reivindicações.
Em São Caetano do Sul, a
Mannesmann ofereceu aumento de 5%,e antecipação,
de 4,5%, ficando de estudar
outra proposta, pois seus
650 operários recusaram a
primeira; e a Andria Indústria Alimentícia, onde há
greve de 800 operários desde segunda-feira, ofereceu
aumento de 8 a 10%. A Firestone, que deverá, ser seguida pela Good-Year, propôs a seus empregados em
São Paulo aumento salarial
«ie 10,5%.

Leia editorial "Fantasma em Fuga"
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CONSELHO CONSULTIVO DO FUNDO
CLÁUDIO BARDELLA
ERIK DE CARVALHO
HORACIO COIMBRA
HUMBERTO MONTEIRO OA CUNHA
ABÍLIO DOS SANTOS DINIZ
MENSAGEM AOS CONDÔMINOS
1.DESEMPENHO
É com satisfação que apresentamos sos senhores cotistas o relatório
das atividades do Fundo Crescinco DL 157 relativas ao exercício de 1977.
O valor da cota evoluiu de CrS 4,46, em 1." de janeiro de 1977, para Cr$ 6,55,
no último dia do ano, representando, uma valorização de 46,9%,
Este resultado favorável deve-se aò bom desempenho apresentado
pelo mercado de ações no periodo em análise, quando'a média das valorizações dos principais títulos foi de 2754 na Bolsa do Rio de Janeiro e de 41 !4
na Bolsa de São Paulo.
Gostaríamos de destacar o fato de ser este o 3.» ano consecutivo de
bons resultados proporcionados pelo Fundo Crescinco 157 aos seus cotistas.
Entre 1 ."> de janeiro de 1975 e 31 de dezembro de 1977 a valorização da cota
foi de 165%, representando este percentual o crescimento efetivo das aplicações dos senhores cotistas no Fundo.
Estamos certos de que a obtenção desses resultados está diretamente
relacionada com a qualidade da carteira de ações pertencente ao Fundo* sele*
cionada com base em critérios.técnicos de avaliação de investimentos a
objetivando alcançar crescimento das quantias aplicadas a módio-longo
prazo. Para tanto, o Unibanco-administrador do Fundo Crescinco 157- man*
tém uma equipe de profissionais especializados e integralmente dedicados às
tarefas de gerir os recursos pertencentes aos senhores cotistas.
2. DÉCIMO ANIVERSÁRIO
Em 15.05.77 o Fundo CrescincQ-157 completou 10 anos de ativídades, mantendo-se durante todo esse período fiel aos princípios que inspiraram sua criação, quais sejam: a) proporcionar aos senhores cotistas uma
apreciação das quantias investidas, através da aplicação desses recursos em
títulos capazes de oferecer segurança e boa .rentabilidade; b) atuar como
investidor institucional, contribuindo para o desenvolvimento do mercado de
ações brasileiro, seja na aquisição de títulos nas Bolsas de Valores, seja na
subscrição de ações em aumento de capital de companhias abertas; c) cum'
prir as determinações legais emanadas do Banco Central, através de uma
pronta adaptação às inúmeras modificações regulamentaros havidas nesse
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décimo; d) prestar aos senhores cotistas um serviço eficiente de atendimento
de pedidos de informações e de resgates; e) colocar a serviço dos contribuintes
do Imposto de Renda titulares de Certificados de Compra de Ações a tradição e conhecimento especializado da mais experiente equipe de administração de investimentos existente no Pais.
No momento em que são anunciadas novas alterações na legislação
que regula o funcionamento dos Fundos Fiscais, muitas delas visando â prestação de melhores serviços aos cotistas, podemos afirmar com segurança que
a administração do Fundo Crescinco 157 não terá dificuldades em adaptar-se
a tais determinações e, desta forma, continuar merecendo a confiança de mais
de 536.000 clientes.
3. MERCADO DE AÇÕES EM 1977
O mercado de ações apresentou um comportamento favorável durante 1977. As cotações da maioria dos títulos registraram ganhos, tendo os
índices das Bolsas registrado evoluções expressivas, conforme já mencionamos. O volume de operações realizadas nas duas principais Bolsas do Pais
foi de CrS 38 bilhões, representando um crescimento de 35,4%, em relação
a 1976.
Também favorável foi a forma como se deu essa evolução. Ao contrário de anos anteriores, não ocorreram grandes oscilações nos Índices, o
que permitiu um desenvolvimento ordenado do mercado. Uma das principais
explicações para esse fato foi a marcante presença dos investidores institucionais, sobretudo osTundos Fiscais, que, por implementarem programas dt
investimento de médio e longo prazos, são menos afetados por fatores conjunturais ou emocionais. De outra parte, são eles obrigados a manter carteiras
diversificadas, destinando maior volume de recursos a ações de 2.a linha.
Seria esta, aliás, uma das mais fortes razões para que ocorresse maior valorização desses papéis, em relação-às chamadas "blue chips".
Outros fatores influenciaram positivamente o mercado acionário.
Em primeiro lugar, a partir de junho, verificou-se uma inversão na tendência
do Indice da inflação, melhorando, a partir de então, a competitividade dal
ações em relação ès aplicações em renda fixa, Além disso, no decorrer do ano,
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foi confirmada a intenção governamental de promover o desenvolvimento do
mercado acionário. Nesse sentido, pode-se destacar a instalação da Comissão
de Valores Mobiliários, a criação do Fundo de Participação Social (FPS),
como subconta do PIS e PASEP, e a ampliação do PROCAP, que constitui
importante fonte de recursos para o financiamento de subscrições do ações
das empresas privadas nacionais.
A maioria das empresas cujas ações são negociadas em Bolsa apresentou bons balanços em 1977, apesar da política ds desaquocimento da
economia. Tal fato confirma o caráter seletivo do mercado do ações brasileiro,
que é basicamente integrado, por companhias qualificadas, dotadas de posição mercadológica favorável e administração eficiente, capazes de manter
uma tradição de resultados crescentes, em termos reais, mesmo em fases dt
menor crescimento da economia.
4. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
No decorrer do exercício em análise, os innressos de novos recursos
no Fundo Crescinco 157 totalizaram CrS 260 milhões, representados por
135,510 Certificados de Compra de Ações entregues ao administrador. Foram atendidos 32.675 pedidos de resgates de cotas, no valor do CrS90 milhões,
resultando em um aporte liquido de recursos da ordem de CrS 170 milhões.
As compras de ações nas Bolsas de Valores somaram CrS 137milhões,
destacando-se aumentos nas posições em Petrobrás. Anderson Clnyton,
Casa Anglo, Acesita, Estrela, Mesbla, White Martins o Unipar. As subscrições
de ações em aumentos de capital em empresas abertas nas quais o Fundo já
era acionista atingiram a cifra de CrS 61 milhões.
A orieptação básica adotada nessas aplicações foi aquela mencionada em nossos relatórios anteriores, qual seja, de concentrar recursos em
ações de empresas com perspectivas de rentabilidade crescente e que contam
com administração de reconhecida qualidade. Dentro dessa mesma política
foram realizadas vendas de ações no valor de CrS 33 milhões.jsondo que6
empresas deixaram de fazer parte da carteira.
G. PERSPECTIVAS PARA 1978
Acreditamos que as perspectivas sejam favoráveis para o desem-

DESENVOLVIMENTO DO FUNDO CRESCINC0167
Crí

penho dp mercado de ações no corrente ano, especialmente para aquelas
empresas capacitadas a manter uma rentabilidade crescente em suas operações. A política governamental, destinada a reduzir os índices inflacionários
som provocar dcsestímulos na atividade econômica, será importante fator da
maior interesse pelos invostimentos em ações. Também devemos mencionar
as medidas estruturais do fortalecimento do mercado acionário, destacando-se
os efeitos práticos da nova Lei das Sociedades Anônimas, o efetivo funetonamento da Comissão do Valores Mobiliários e o direcionamento de recursos
dos Fundos de Previdência Privada para aplicação em ações.
A Secretaria da Receita Federal estima para o corrente ano uma
emissão do Certificados do Compra de Ações da ordem de CrS 5 bilhões, dos
quais parcela substancial será destinada à aquisição de ações nas Bolsas e
à subscrição de aumentos de companhias abertas. Tais recursos certamente
contribuirão para o fortalecimento do mercado acionário, consoante os
objetivos originalmente atribuídos aos Fundos Fiscais é"m 1967 e que contlnuam inteiramente válidos nos dias atuais.
Por tudo isso, estamos certos de que o Fundo Crescinco 157 saberá
continuar respondendo adequadamente á confiança de seus milhares de
participantes, aproveitando com eficiência todas as oportunidades de invéstimento configuradas na nova conjuntura'que se apresenta para o mercado
doações.

Atenciosamente,
o Administrador
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Cr$

Pfíodo Patrimônio Número de Cotas Número de
Flnd0 Liquido do Fundo em Circulação i Condôminos
em

Cr*
Cr$
%
, Í
Período
Findo
Valor da Cota
Distribuição
Porcentagem
em •
no Fim do Periodo
Distribuída
por Cota*
__J

Valor da
Inversão Média

31.12.67
9.037.738
10.498.059
'
9.700
932
3 *
?.68
27.768.284
.19.355.161
20.951
1.325
:• ..-51.765 1.27?
1v
9 70
&2K?1
27.611.646
3.12.70
75.885.114
32.127.330 105.162 722
3.12.71 129.771,619 31.121.983 .
140.201 926
3 -2.72
107.167.799
43.488.757
217.329
493
3 .2.73 168.626.110 65.719.389 . 282.814 596
3 -2.74 241.714.154 97.799.860 i
336.576 718
3 .12.75 480.236.630 *
149.604.858 479.729 1.001
3*2*76 836.721:719 187.562.331 508.965 1.643
31.12.77 1.407.444.876 214.722.334'
536.461 2 624
A

v

HANS DIETER SCHMIDT
PAULO DIEDERICHSEN VILLARES
JÚLIO ZADROZNY

31.12.67
31.12.68 •
31.12.69
31.12.70
IVWll
!!'¦¦•! H2 •
31,12.73
31-12.74

'

?! •_;•?!

1,00
1.53
2,38
2,36
4*17
2'46
2,57
2,47

.

.

_
0,080
0,653-:
0,448
1*120
°*082 '
0,155
-

¦ "¦*-¦

Al
4,46
6,55

3*12.76
31.12.77

_
8,00
42,68
18,82
47*42
1*97
6,30
_

Cr$
Cr$
Cr$
Va|or
de
Valorização
Lucro no Lucro no Cr$ 1 00
Periodo Periodo Investido
por Cota
em
15.05.67
_
0,53
0,85
(0,018)
1'8°8
0.71)
0,11
(0,10)

.

-

°-74

_..
_

._.
—

1,25
2,09

_
0,61 61 00
1,503 98,24
0,43 18,07
1.808 76,55
(1,71) (41,01) .
0,11 4 47
(0,10) (3,89)

1 00
l'53
3 20
377
6166
3,93
4 10
3.95

°*74 29*96 ms

1,25 38,94 7;13
2,09 46,86 10,47

'A partir de 1971 até 1973, valor capitalizado
por cota conforme Portaria GB 397, de 29.12.71, do Ministério da Fazenda.
DEMONSTRAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM 31.12.77
N.'de
Títulos

Companhias

% Classe

Valor Cotação
Valor de
Nominal
Cri
Mercado
Cr»
Cr»

BORRACHA E PLÁSTICOS 2,01
Pirelli S.A. - Cia. Industrial Brasileira
Ord.
Pirelli S.A. - Cl». Industrial Brasileira
p,ef.

1,00
1,00

1,65
1,55

CIMENTO E CONSTRUÇÕES 3,19
Pref.
Prtf.
. 1.396.077 Construtora Adolpho Lindenberg SÃ
Pref.
14.107.603 Construtora Mandas Júnior S.A.
Pref.
5.357.480 Concretax SA
Pref.
1.239.300 Eciss- Engenharia, Comércio e Indústria S.A. Ord.
854.341 Ecisa- Engenharia, Comércio e Indústria S.A.. Pref.
736.250 Gomes de Almeida,Fernandes-Empr.lmob.SA Ord.
377.013 Indústria Sehiana da Lajes S.A.
Ord.
1.448.842 Indústria Bahiana da Lajes S.A
Praf.
9.268.242 Sano SA -Indústria • Comércio
Pref.

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1.00
1,00
3,00
1,00
1,00
1,00

2,20
1,00
0,62

1,00
1,00
1,00
1,00
1,20
1,20
1,20
1,00
1,00
1.00
1,00
1,00
1,00,

3,03
2,80
3,67
2.43
3,00
2,45
3,00
1.59
1,46
1,39
2,45
2,13
2,06

14.840.726
2.869.293

1,347.493 Cia, Cimento Portland Itaú
3.840.000' Cimento Tocantins S.A.

COMERCIO E LOJAS

•

17.662,496 Casa Anglo-Braslleira S.A.
1.940.724 Casa Anglo-Brasileira S.A..........,
1.637.155 Casa José Silva Confecçõe» SA
29.065.908 Lojas Americanas S.A
977.468 Lojas Renner S.A
,
1.397.900

273.679
3.568.692

1.784.346
i 1.784.346
12.316.886

9.422.222
7.246.036

6.947.661
1.232,170
15.813.396

2.774.920

7.315.398
- 2.992.110

936.397
60.000

986.392
156.018
2.368.710
I

I 8.486.925
2.923.959

•19.872.744
- #.580.780
303.074
3.894.132
4.788.878
1.611.526
13.867.047
2.377.098

387.660

15.54

Lojas Renner S.A...
Lojas Renner S.A .'. .*. ..........
Mesbla S.A
Mesbla SA - dlv. 1 .• parcela .......
Mesbla SA - dlv. 2.» panela .'.......
.'.,..*
Mesbla S.A
Mesbla S.A. - div. 1.» parcela
Mesbla S.A. - div. 2.» parcela

ELETROMECANICA ELETRÔNICA E MECÂNICA 16,04
Arno S.A. - Indústria e Comércio
Bardella S.A. - Indústrias Mecânicas
Bardella S.A. - Indústrias Mecânicas
Bicicletas Monark S.A.......
Brasi met Comércio e Indústria SÀ
Eletromar Indústria Elétrica Brasileira S.A.....
Eletromar Indústria Elétrica Brasileira SA... .*
Hitachi - Line Indústria Elétrica S.A.........
Indústria de Refrigeração Cônsul S.A
Indústria de Refrigeração Cônsul SA.:
Indústria de Refrigeração COnsul SA
Indústrias Romi S.A...!". .5
Indústrias Villares S.A
Indústrias Villares S.A
Semp - Toshiba Amazonas S. A...;
Springer Refrigeração S.A, - Ind. a Com
Springer Refrigereçâo S.A. - Ind. a Com
Zanini SA • Equipamentos Pesedos

Ord.

Pref.
Praf.

Ord.

Ord.
Pref. A
Pref. B
Ord.
Ord.

Ord.

Pref.
Pref.
Pref..

'
Pref.
Ord.
Pref.
Ord.

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1.00
1,00
1.00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Ord.

Ord.
Pref.
Pref.
Ord. .
Pref. A
Pref. B
Ord.
Ord.
Pref.
Praf.

Ord.

Pref.
Praf.

MADEIRA E PAPEL
1,»i
DuratexS.A
,oI(|
Duratex S.A
pref,
Eucatox SA • Indústria a Comércio
Ord.'
Eucatex SA • Indústria a Comércio..,...... Pref. A

1,00
1.00
1,00
1,00

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1977
(Nota)

Cr»

BENS, VALORES E APLICAÇÕES
Caixa e Bancos
Contas a Receber
Dividendos
3.054.669
Diversas
1.887
.
Investimentos
Ações e outros' títulos a preço
de mercado (preço de custo:
CrS 980.880.156)
EXIGIBIUDADES
Taxa de Administração
Subscrições a Integralizar
Compra de Ações
Diversas
PATRIMÔNIO LIQUIDO

64.716.022,72
2.964.484,60
3.840.000,00

865.667.74

0,98

0,60
2,85

1,00
1,00
1,77

1.83
1,41
1,11
1,10

• 7.194.970
1.663.118
7.095,297.
1453.851
13.589.139 .
14.653.766
1.103.370
2.406.748

13.825.352,94
11.518.582.00

929.475,00
512.804,60

Companhias

% Classe

Valor Cotação
Nominal
Cr»
Cr»

INDÚSTRIA DE VESTUÁRIO 9,12
Confecções Guararapaa S.A
Ord.
Indústria Têxtil- Cia. Hering...
Ord.
Indústria Têxtil - Cia. Hering.....:
Praf. A
Kalil Sehbe S A - Indústria do Vestuário .... Pref.
Sio Paulo Alpargatas S.A
Ord.
SSo Paulo Alpargatas S.A
Pref.
Vulcabráa S.A. -Indústria «Comércio Ord.
VulcabrisSA • Indústria e Comércio ....'••,. Praf.

21 •.697.665,47
63.517.362.88
5.434.027,20

6.008.358,85

70.630.156,44
2.932.404.00
3.424.865,00
820.737,00
5.674.220,28
2.605.146.16
2.480.240.94

4.860.643
1.368.487
13.622.460

30.173.920,70
20.069.332,86

N.»de
Títulos

128.381.884.19
1,00
1,00
"1.00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

METALURGIA
6,74
Pref.
10.573.414 CobrasmaSA
1.022.371 CobrasmaSA•div.jpardal...
Praf. 10.428.895 Cia. Metalúrgica Barbari
Ord.
12.363.417 FNV- Fábrica Nacional da Vagões S.A
Praf.A
3.962.736 Fundição Tupy SA
Ord.
8.528.044 Fundiçio Tupy S.A
Pref.
799.615 . MáquinasPiratlningaS.A '.. Ord.
1.641.068 Máquinas Piratlninga S.A...
Praf.
720.088 Metalúrgica Gerdau SA
Ord.
6.668.233 Metalúrgica Gerdau S.A.
Pref.
9.249.499 Premesa S.A. - Indústria e Comércio
Pref.
6.325.733 Sifco do Brasil SA - Indústrias Metalúrgicas, Pref.

2.098.312,50
377.013,00
1.448.842,00
16.404,788,34

Valor da
Mercado
Cr»

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
¦1,00
1,00

MINERAÇÃO
1,94
Cia. Vala do Rio Doca
Pref.
Morro do Níquel S.A.-Mineração Ind. a Com.. Pref.
SA Mineração da Trindade - Samltri .,
Ord.

3,10
1,22
>1.48
1,20
3,03
2,94
1,80
2,31

2,11
1,85
2,60
1,98
0,80
0,89
1,50
0,72
1,15
1,30
1.93
1,27

22.304.407,00
2.029.003.96
10.501.039,56
1.744.621,20
41.175.091,17
43.082.072,04
1.986.066,00
6.559.583.26
122.947.139,25
22.309.903,54
1.891.386.35
27.115.127,00
24.479.565,66
3.170.188,00
7.589.959,16
1.199.422,50
1.109.568,96
828.101,20
7.368.702,90.
17.851.533,07
8.033.680,91

27.312.956,03
7.825.635,23

2,00
1,00
1,00

1.61
2,40
1,20

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1 00
1,00
1,00

2,85
1,85
2,83
1,46
1,68
1,70
3,20
2,40
2,30
1,00
1.00
3,20
1,00

106.636.325.07
24.333.539.40
430.125.00
5.897.060,61
4.640.497,58
16.069.630,08
9.940.131,20
13.574.390,40
5.003.161,60
2.669.191,40
62.400.00
464.755,00
19.663.164,80
3.882.278,00

1,00
3,10
1,00
1,69
1,00
2,80
1,00 .
2,71
0,50
1,00
0,45
1.00
.2,52
1,00
4,00
10,50*
1,00
2,62
1.00
5,47

1(6.269,345.66
5.447.890,40
11.167.678,86
8.381.455,60
11.425.026.67
936.789,50
519.450,30
66.298.831,20
7.564.326.00
28.738.827,1 6
25.789.069,86

3.260.368,80
16.226.952,00

14.926.834,16
NUTRIÇÃO • BEBIDAS E FUMO
7,68
8.538.084 Anderson Clayton S.A. - Ind. a Comércio ....
232.500 Cia. Cacique de Café Solúvel
2.083>767 Cia. Cacique de Café Solúvel
3.178.423 Cia. Cervejaria Brahma
9.665.266 Cia, Cerveieria Brahma
5.847.136 Cie. Indi. de Conservas AllmentlcissCICA...
4.241497 Cia. Souza Cruz Indústria e Comércio
2.086.734 Frigobrâs - Cia. Brás. de Frigoríficos
1.160.518 Frigobrâs- Cia. Brás. de Frigorlf. - div. parcial..
62.400 Industries Reunidas Leel Santos
464.755 Indústrias Reunidas Leal Santos
6.144.739 Sadia Concórdia SA. • Indústria a Comércio'.
3.882.278 Sementes Agroceres S.A

211.148.9(2,19
18.063.918,60
1.909.863,50
35.580.141.00
6.909.550,80
' 7.315.398,00

6.073.983,30

1.900.885,91
60.000,00
4.784.001.20
912.705,30
14.212.260,00
38.700.378,00

Ord.
i
Ord.
Pref.
Ord.
Pref.
Pref. .
Ord.
Pref.
Pref.
Ord.
Pref.
Pref.
Ord,

5.556.622,10

61.669.134.40

4.580.780,00
248.620,68

3.116.305,60
10.086.643,80

26.5(6.(33,63
2.949,092,58
19.652.536,27
2.638.578,78

426.426,00

'

1.757.384
6.608.034
2.993.377
4.215.877
1.873.578
1.154.334
26,309.060
720.412
10.969.018
4.714.638

QUÍMICA E PETRÓLEO 11,81
Fertilizantes do Sul SA • FERTISUL....... Pref.
lap SA - Indústria da Fertilizantes
Ord.
Manah S A • Comércio a Indústria
Ord.
Manah SA • Comércio a Indústria...,
Pref.
Perfumarias Phebo S.A
Ord.
Perfumarias Phebo S.A
Pref. C
Petróleo Brasileiro SA - PETROBRÁS
Pref.
Renner HerrmannS.A. - Ind. deTintsse Óleos. Pref.
«•n.
SA White
wiiiiv Martins
maniu»
t • .ura.
Ord.
Unipar • União de Ind. Petroquímicas SA... Pref.

DEMONSTRAÇÃO DO MOVIMENTO DO PATRIMÔNIO LlOUlDO
NO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1977
(Nota)

Companhias

% Classe

RAMOS DIVERSOS
4,67
Ord.
Manufatura de Brinquedos Estrela S.A
P(ot.
Moinho Fluminense S.A. - tnds. Gerais .... Ord.
S.A. Moinho Santista Indústrias Gerais .... Ord.
Telecomunicações de MG S.A.-TELEMIG.. Deb.
Telecomunicações de S. Paulo S.A. - TELESP Deb.
Varig SA Viação Aérea Rio-Grandense .... Pref.
SIDERURGIA E REFRATARIOS 9,23
Aços Anhangüera S.A
Ord.
Aços Villares S.A
Ord.
Aços Villares S.A. - div. parcial
Ord.
Aços Villares S.A.
Prof.
Aços Villares S.A. - div. parcial
Pref.
Cia. Aços EspeciaisItabira (Acesita)-antigas, Ord.
Cia. Aços Especiais Itabira (Acesita) i novas.. Ord.
Cia. Ferro Brasileiro •.
Pref.
Cie. Siderúrgica Belgo - Mineira ,
Ord;
Magnesita S.A
Ord.
Magnesita S.A
Pref. A
Siderúrgica Açonorte S.A
Ord.
Siderúrgica Açonorte S.A. .,
Pref. A
Siderúrgica Guaira S.A
Ord.
Siderúrgica Guaira S.A
Pref.
Siderúrgica Riograndonse S.A...
Ord.
Siderúrgica Riograndense S.A...
Pref.
TÊXTIL
2,33
Artex S.A. - Fábrica de Artefatos Têxteis .... Ord.
Artex S.A. - Fábrica de Artefatos Têxteis .... Pref.
Artex S.A. - Fáb. de Artef. Têxteis - div. parcial Pref.
Cie. Industrial Schlosser S.A
Ord.
Cia. Industrial Schlosser S.A
Prof.
Cia. Nacional de Tecidos Nova América..... Pref.
Cremer S.A. Produtos Têxteis e Cirúrgicos... Ord.
CremerS.A.-Prod.Têxt.eCirúrg. -div. parcial. Ord.
Cremer S.A. - Produtos Têxteis e Cirúrgicos . Prof.
Cremer S.A.-Prod.Têxfe Cirürg. - div. parcial. Pref.
Teka - Tecelagem Kuehnrich S.A
Ord.
Teka - Tecelagem Kuehnrich S.A
Pref.
VEÍCULOS ACESSÓRIOS E
MAQUINAS AGRÍCOLAS 1,18
D.F. Vasconcellos S.A
Ord.
D.F. Vasconcellos S.A
Pref.
De Maio Gallo S.A
Pref.
Mangels Industrial S.A
Ord.
Mangels Industrial S.A
Pref.
Metal Leve S.A. - indústria e Comércio ,.... Pref.
Metal Leve S.A. - Ind.eCom.-div. parcial
Pref.
Nakata S.A. - Indústria e Comércio
Pref.
Valmet do Brasil S.A. - Ind. Com. de Tratoros
Ord.

4.945.025 Brasmotor S.A. Empreendimentos e Part.
3.682.149

2.672.068

14.517.008
22.000
8.290

3.937.314

2.321.619
1.907.461
640.615
11.334.863
3.159.213
8.130.003
2.732.002.
3.853.391
15.929.355
5.632.771
904.802

508.973

3.443.991'

1.974.406
2.622.921
5.111.551
4.067.193
3.083.401
409.143
1.363.811
335.488
967.561
875.199
2.928.300

2.620.944

2.761.812
2.471.932
2.408.102
7.014.302
1.337.938
639.276
1.200.000
2.351,416
415.690
1;885.000
621.260
1.800.000
2.681.249

Valor Cotação
Nominal
CrS
CrS
1,00
3,55
1,00,
3,00
1,00
2,60
1,00
0,86 '
460,60 467,48
460,60 467,48
1,00
0,57

64.377.(27,(1
17.554.838,76
10.986.447,00
6.947.376,80
12.484.626,88
10.284.660,00
3.875.409,20

2.244.268.98

129.971.872,87
2.228.754,24

1,00
1,00
1.00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

0,96
1,91
1,97
2,59
2,42
1,18
1,17
4,17
1,82
2,20
1.91.
0,68
0.61
0,47
0,50
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,55
1.87
1,70
1.00
1,00
1,30
1,30
1,11
1.35
1,20
0,86
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
'1,00

16.559.494.41
0,46
615.451,480,95
607.312,20
1.200.000,00
1.00
1,25
2.939.270,00
1.10
457.149,00
6.032.000,00
3,20
3,00
1.563.750,00
0,60
1.080.000,00
0,77 2.064.561,73

1,00

Total de Ações
94,84%
Letras do Tesouro Nacional
6,34%
Valor de Carteira *.
101,18%
Ativo/Passivo Financeiro
(1,18)%
Patrimônio Liquido do Fundo 214.722.334 cotas a CrS 6,554
100,00%

NOTA DO ADMINISTRADOR AS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1977 '

Valor da
Mercado
Cr»

3.643.250,51

1.262.011,55

29.357.269,27
7.645.295,46
9.593.403,54
3.198.442.34

16.068.640,47
28.991.426.10
12.392.096,20
1.728.171,82
346.101,64
2.100.834,51
927.970.82
1.311.460,50
5.111.551,00
4.067.193,00
32.794.727.(2
4.779.271,55
765.097,41
2.318.478,70
335.488,00
962.561.00
1.137.758,70
3.806.790,00

2.909.247.84

3.728.446,20
¦ 2.966.318,40
2.070,967,72
7.014.302,00

1.334.883.118,68
89.214.803.62
1.424.097.922,28

(16.653.046,73)
1.407.444.875.56

PARECER DOS AUDITORES
INDEPENDENTES

Cr»
5.206.389
3.056.556

1.424.097.922
1.432.360.867
3.464.537
13.931.166
2.983.917
4.536.371

2S.934.602.0B
24.487.197,90
4.447.404,16

2,15
0,75,

2,60
1,55
2,25
2,49
1,00
2,03
2,03
1,00
4,85
5,85
6,00
4,66
1,90
2,60
1,00
0.82
0.80
2,10

N.*de
Títulos

(24.915.991)
1.407.444.876

Antônio Cabrera Corral - TC - CRC - SP 28.623 - "S" - RJ

PATRIMÔNIO LIQUIDO EM 01.01.77
187;562.331 cotas a Cr$ 4,461
RECEITAS E DESPESAS
Dividendos em Dinheiro
Bonificações em Ações
Correção Monetária e Juros
sobre Títulos de Renda Fixa
Outras Rendas

CrS

Cr*
836.721.719

61.036.053
96.312.251

b) Bonificações em ações e dividendos em dinheiro são levados a receitas (bonificações pelo.seu valor nominal) por ocasião em que os titulos correspondentes S-o-consideradòs nas Bolsas de Valores ex-direitos.
Bonificações em ações decorrentes de'capitalização de correção monetária
do imobilizado técnico das empn _as não são levadas a receitas, recebendo
contudo seu registro físico,

20.242.849
326.964
177.918.107

Taxa de Administração 33,531.689
Taxa de Custódia . 3.418.492
Corretagens 1.308.801
Outras Despesas 2.487.394 (40.746.376)
DO VALOR DA
' VARIAÇÃO
CARTEIRA
Avaliação dos investimentos
ao preço de mercado
PREJUÍZO LIQUIDO NA
VENDA DE INVESTIMENTOS
COTAS EMITIDAS E
RESGATADAS
Produto de 43.906.610
cotas emitidas
Produto de 16.746.606
cotas resgatadas
PATRIMÔNIO LIQUIDO EM
31.12.77-214.722.334
cotas a CrS 6,554

NOTA —PRATICAS CONTÁBEIS
a) A avaliação das ações em carteira foi efetuada com base nas cotações médias
das ultimas transações ocorridas em Bolsa de Valoros. onde a ação
possui
regularmente maior liquidez. As ações não cotadas em Bolsa foram avaliadas
pelo seu valor nominal ou valor patrimonial, qual seja, o menor.
Os títulos públicos foram avaliados a preços de mercado.

137.171.731

c) As subscrições são contabilizadas pelo seu custo total; nos casos de ações
parceladamente integralizadas, a avaliação é feita pelo valor de mercado das
ações ex-direito ou ajustado, conforme item a, registrando-se a quantia a
ser intograhzada em comas a pagar.
d) A taxa de administração é computada sobre as seguintes faixas do patrimônio
liquido diário:

274.569.837
Oe
De
De
De

(5.751.191)

até
até
até
eté
am

CrS 250.000.000 - 4%
CrS 500.000.000 - 3,5%
Cr» 750.000.000 - 3%
CrS 1.000.000.000 • 2,5%
diante 2%

•) As despesas de corretagens .(beneficiadas pela redução de 25% nas taxas
normais, conforme item XII da Resolução 327 do BCB) na compra a venda
de ações sio levadas diretamente a receites a despesas.

255.199.978
(90.467.198)

CrS 250.000.001
CrS 500.000.001
CrS 750.000.001
CrS 1.000.000.001

164.732.780
1.407.444.876

f)

Despesas a encargos (excluída texa dé administração) correspondem a 0,69%
sobre o patrimônio líquido médio no exercício.

— As práticas contábeis descritas ama, b,e, d, «sao consistentes com es adotadas em períodos anteriores.

limos. Srs. Condôminos
FUNDO CRESCINCO - D.L. 157
Somos de parecer que a apensa demonstração da posição financeira, a do correspondente
movimento do patrimônio liquido e da carteira de
invostimentos são fidedignas demonstrações da
posição financeira do FUNDO CRESCINCO D.L. 157, em 31 de dezembro de 1977,e da evolução do patrimônio liquido do exercício findo
nessa mesma'data, bem como da composição da
carteira de investimentos, de conformidade com
princípios contábeis geralmente adotados e aplicados de maneira consistente em relação ao exereleio anterior. Efetuamos o exame das referidas
demonstrações financeiras consoante padrões reconhecidos de auditoria, incluindo revisões parciais dos livros e documentos de contabilidade,
bem como aplicando outros processos técnicos
de auditoria na extensão que julgamos necessária
segundo as circunstâncias.
São Paulo, 17 de janeiro de 1978
PRICEWATERHOUSE
Auditores Independentes
CRC-SP-160
DEMEC-RAI-72/016-PJ
Contador Responsável
Ruy DcllTWanzi
CRC - SP - 42.875
DEMEC - RAI - 72/016 -10 - FJ

Atenção Cotistas dos Fundos Crescinco.
No seu interesse atualizem seu endereço.

Se V. é cotiáta do Fundo Crescinco, Fundo
Crescinco 157, Condomínio Crescinco de Reinversão
Nome completo
ou Fundo Alta, e mudou de endereço, nào esqueça
DaladeNascimento
de nos avisar,
CPF
Muita coisa boa pode estar acontecendo com seu
Endereço
investimento. E você vai querer ficar sabendo.
Preencha o cupom ao lado e remeta-o para
JLCidade
'.. .Estado .CEP.
a Cx. Postai 4778, S. Paulo, Capital.
Nome do Fundo
N» Conta/Certiftóado

UNIBIXNCO
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r Obscurantismo

Informe Econômica

Pululam as mais estapafúrdias explicações para o movimento grevista no ABC de.
São Paulo e o acordo firmada entre empresas automobilísticas e o sindicato dos metalúrgicos.
É até compreensível que se prefira recorrer à fantasia a ter de,admitir a inesperada — e talvez chocante -— realidade dos
fatos novos. É porque o país não está acostumado a admitir que os empresários sejam
capazes de exercer seu livre arbítrio, sem
consultar oráculos oficiais. Nem que os sindicatos tenham adquirido suficiente maturidade para, primeiro, arcar com a responsabilidade de desrespeitar a lei e, segundo, restringir seus pleitos a questões salariais, desbastando-os de qualquer significado político.
Também é chocante admitir qüe o açordo entre empregadores e empregados, encorajado pela nova ar agem política, menos
ámedrontaãora, tenha conseguido tornar
obsoleta, em pouco tempo, uma legislação
caduca e inconsistente com as novas dimensoes da economia do país.
, Por isso tudo, se chegou a dizer que o
movimento foi gerado pela CIA, com o
objetivo de desestabilizar o pais.
Ou que os sindicatos foram inspirados
por Almino Afonso, ex-Ministro do Trabalho.
Nem a greve nem o acordo foram concébidos pela CIA, pela KGB, pela Mossad,
pela Dina, ou pela sinistra Savalc, do,Irã.
Nem os sindicatos precisam do patrocinio ou da inspiração de qualquer Ministro do Trabalho, atual ou de tempos que não
voltam mais.
Se estão à procura de alguma sigla para
explicar o que houve, há uma* sim: é Lula.
Multinacionais

S

Do articulado empresário paulista que,
muito perto do teatro de operações, procura
explicar o acordo entre empregados e emna indústria automobilística:
pregadores,,
'—
Não se deve menosprezar o fato de
as empresas que fizeram o acordo serem
multinacionais. Que dispõem, primeiro, de
maior flexibilidade financeira para enfren- ¦
tar eventualidades como essa. E, além disso,
exibem em seus ativos uma larga experiência com transações trabalhistas.

Nos primeiros três meses deste ano, o
indice de oferta de emprego na Grande São
Paulo caiu 0,4%;, em relação ao primeiro trimestre do ano passado.
Ou seja, além de não estarem sendo
oferecidos novos empregos, não está sendo
absorvida a mão-de-obra adicional que chega ao mercado.

"No dia de ontem — 30 de
maio — a última hora da
tarde, o Sr Ministro das Relaçoes Exteriores y Culto recebeu um pedido de audiência do Embaixador do Brasil. Não obstante haver regressado do exterior no
mesmo dia, o senhor Chanceier. aceitou a entrevista,
dada a urgência com que
havia sido sonciiaaa. Nessa
o p o r t unidaae, o Embaixador Garcia de Souza lhe
lez a entrega de uma extensa nota, na qual se
comunicava que o Governo
brasileiro decidiu adiar a
convocação da reunião tripartite dos Ministros das
Keiações Exteriores, que havia sido ja estabelecida para 05 próximos dias 8 e 9 de
junho. O mencionado documento está sendo analisado
pelos órgãos competentes
dessa Chancelaria. No
momento, ante a atitude
assumida pelo Governo do
Brasil, só cabe assinalar a
surpresa e a perplexidade
do Governo argentino pela
decisão unilateral de cance.
lar uma reunião já consertada, de três paises, sem
que intèrmediasse nenhuma
consulta nem propostas anteriores a esse respeito.
Como é do conhecimento
público, a Chancelaria argentina apresentou dois
documentos ao Brasil e ao
Paraguai:
1. Um aide-mémoire —no
dia 22 de maio passado, que
não teve nenhuma reação
negativa de seus parceiros
e só uma indagação — do
Brasil — sobre um parágrafo introdutório do mesmo,.
não resolutivo, que foi devidamente esclarecido por
nosso Embaixador em Brasilia;
2. Um anteprojeto d e
acordo, no dia 29 de maio
passado, que continha os

Sacola.
Carregadinha
de utilidade.

Correspondente

mesmos pontos do documento anterior e que tambem foi apresentado com
um texto dé trabalho, como
um documento preliminar
e
'
por isso mesmo aberto a
sugestões para facilitar as
tarefas préviais da (reunião
de Chanceleres.
A prática diplomática Indica que, nesses casos, o documento preliminar que
uma das partes apresenta
põe em marcha um procedimento habitual para acertar com as outras partes —
nesse caso, Brasil e Para-'
guai — os pontos substanciais do que se está negociando. Certamente, a Argentina expôs nesses ditos
documentos de trabalho
seus próprios pontos-devista, destinados a ser comparados e conciliados com
os qué, por sua vez, puderam expor o Brasil e o Paraguai, todos eles relacionados estritamente com os temas tratados mas reuniões
tripartites passadas, de nivel técnico e . diplomático,
sem que se incorporasse aos
mesmos nenhum ponto-de-'
vista alheio a tais negociações. .
.
Ao apresentar, tais documentos, a Argentina pediu
os comentários e as opiniões do Brasil e do Paraguai,.por isso mesmo, adotou o procedimento de entregar antecipadamente um
- texto de trabalho como
uma demonstração a mais
da seriedade e da boa-fé de
suas intenções e ida racionalidade de seus procedimentos.
Ratificando aquelas mesmas intenções, o Governo
argentino reitera, uma vez
mais, sua permanente disposição para a busca de soluções concertadas entre os
três paises.

Telefone para
264-6807
e faça uma
assinatura do
JORNAL

flBffnJvflFnffilIflBffi

DO BRASIL

Buenos Aires — O Governo
argentino recebeu com
"surpresa
e perplexidade" a
decisão do Brasil de suspender unilateralmente a reunião, já marcada para os
próximos dias 8 e 9, na qual
os Chanceleres do Brasil,
Argentina e Paraguai debateriam a chamada compatibilização das represas de
Itaipu e Corpus. Linguagem
diplomática à parte, o pnmeiro efeito da iniciativa
brasileira seria afastar a
possibilidade de um eventual encontro Geisel-Videla.
Comunicado de imprensa
divulgado ontem pelo Pala.cio San Martin, cujo conteúdo, entretanto, não reflete o impacto provocado,
em Buenos Aires, pelo documento apresentado na noite
de terça-feira peio Embáixador brasileiro, Cláudio
Garcia de Souza, que entregou pessoalmente ao Chan• celer Oscar Montes, no justo momento em que, em
Brasília, o Embaixador argentino Oscar Canullion,
condecorava um general
brasileiro com ar Medalha
do Exército Argentino.
IMPASSE OU ROMPIMENTO
A condecoração em Brasilia e a recente óharla, pela
televisão entre os Chanceleres Silveira e Montes, haviam deixado nos círculos
diplomáticos e governamentais argentinos a impressão
de que tudo caminhava da
melhor maneira possivel, e
que a reunião em nível ministerial culminaria anos de
negociações. A decisão- brasileira íoi, assim, como uma
ducha de água fria na expectativa argentina, e o ciima que desde ontem envolve as atividades no Palácio
San Martin não deixava dúvida quanto à "surpresa e
perplexidade".
Altos funcionários do San
Martin se negaram a revê-

lar o texto do documento
brasileiro — oito laudas em
Português — alegando
questões de "prática diplomática", mas todos eram
unanimes em afirmar que
ninguém, até o último momento, esperava tal passo
da parte do Brasil. Ao mesmo tempo ressaltavam que,
ao contrário do que dá a
entender ò documento, "a
palavra continua com Brasilia.
O máximo que pode acontecer, a curto prazo, é uma
resposta argentina à nota
brasileira, mas não há prazo para isso, a não ser que
o conteúdo seja divulgado
Algumas fonpor Brasilia. "impasse",
tes falam em
outrás
preferem falar em
"ruptura".
Entretanto, será
necessário aguardar a resposta argentina.
Nega-se em Buenos Aires
que os temas tratados na
Aide memoire e no anteprojeto entregues ¦ pelo Palácio
San Martin ao Itamarati
contrariem os termos do
que fora estabelecido antes
dos três
pelos negociadores
"Nada apresentado
paises.
pela Argentina, nesses documentos, é novidade para
disse uma fonte.
,o Brasil",
Dai a "perplexidade".
Na verdade, as fontes argentinas não sabem a qué
atribuir a decisão brasileira
tomada "abruptamente".
Tudo indica, de outra parte,
que a iniciativa esteve envolvida no maior sigilo, a
ponto dé nem mesmo os' diplomatas brasileiros estarem a par do assunto, ate
momentos antes de serem
informados por Brasília.
Tudo leva a crer por outro. lado, que as relações entre os dois paises, que pareciam entrar num período
de« tranqüilidade, tornem-se
mais ásperas, com obstáculos que vão necessitar algo
mais que expressões de boa
vontade, para serem superados.

Paraguai quer mais
tempo para negociar

Rio, Assunção — "Ê preciso mais tempo de . negociações" —
antes do acordo
final — "para solucionar as
divergências" que surgiram
após a última reunião tripartite, em Assunção, afirmou .ontem no Rio, onde
participou da posse do novo
presidente da Eletrobrás, o
engenheiro Enzo Debemardi, presidente da Admiraistração Nacional de Eletrlcidade (ANDE), do Paraguai.

Em Assunção, o Chanceler Alberto Nogues recusou
comentar a decisão brasileira, dizendo que não pode
prever qual será o próximo
passo a tomar ante a nova
situação. Apesar da surpresa geral, fontes da Chancelaria paraguaia limitaramse a admitir que, como país
anfitrião, cabia ao Brasil
manter ou adiar a reunião
dos Chanceleres.

*•? SE EXPORTAR
E O QUE IMPORTA,
POR QUE RAZÃO
O BRASIL
ANDA IMPORTANDO
TURB1NASAVAPOR?

*

Preços
No mês de março, no Estado de São
Paulo, era de 1 mil 414 o indice dos preços
recebidos pela agricultura.
E de 1 mil 358 o indice dos preços pagos pela agricultura, também em março.
i| Ou seja, o agricultor está recebendo
mais do que paga por suas compras.
Ou, o que também é um angulo da quêstão, os preços agrícolas estão mais elevados
do que os outros preços.

-'.
A razão não importa.
•
'¦¦
O que importaé que a Elliott do Brasil já está fabricando essas turbinas, há umano.
.
Isso é vantajoso porque economiza divisas, gera novos empregos, transfere tecnologia e "
industrializa cada vez mais o País;
'
Foi com esse objetivo que-a Elliott, utilizando recursos próprios e aplicando seu know-tíow
de 75 anos, instalou sua fábrica em Campo Grande, no R io de Janeiro, para produzir
equipamentos que há 25 anos, vêm sendo importados e que agora podem também ser exportados.
Além de ser umas das maiores fabricantes de turbinas a vapor dó mundo,
a Elliott está dentro das especificações técnicas e de qualidade
da American Petroleum Institute (API).
A Elliott apostou no Brasil e quer contribuir para que ele cresça a todo vapor.

Fim do monopólio
Com a exportação de açúcar pela Cobec,
numa operação casada com a importação de
milho, abre-se a primeira brecha no monopalio do IAA para exportar açúcar.
Registros
O IBC abriu ontem registros para exportação de café verde e solúvel, em agosto.
Foram mantidos os mesmos preços mínimos
e o mesmo confisco cambial.

1? Caderno

III

Fabrica
Av. Brasil, 50.701 (J. Palmares)
Tel.: 397-6110/19
Telex: 23303 CBAC- BR
Rio de Janeiro— RJ

Foi dito ontem neste Informe que a histôria republicana não registra harmonia
entre os Ministros da Fazenda e da Agricultur a.
Há quem garanta, porém, que no segundo Governo Getúlio Vargas reinava a mais
perfeita paz entre Horácio Lafer, Ministro
da Fazenda, e João Cleofas, da Agricultura.

Brasília — "Não vejo motivos para surpresa por parte do Governo argentino,
pois, desde o inicio das negociações, houve um entendimento entre os três paises sobre os parâmetros que
orientariam as discussões
sobre a compatibilização das
Hidrelétricas de Corpus e
Itaipu", afirmou ontem o
porca-voz do Itamarati,
Conselheiro Luiz Felipe
Lampreia, ao tomar conhecimento da reação do Palacio San Martin.
Lampreia também não
aceitou a explicação argentina de que as notas — um
aide memoire e um anteprojeto'de acordo tripartite —
encaminhadas ao Itamarati
nos dias 22 e 27 deste mes,
nao são documentos oficiais,
mas apenas "textos de trabalho" ou documentos preliminares". "Não se pode dizer que são papeis ou documentos informais, quando
traziam o timbre do Governo argentino e foram entregues ao Chanceler Silveira
pelo seu representante oíiciai em Brasilia, Embaixador Oscar Oamillion", afirmou.
AS EXPLICAÇÕES
Mais do que a reação argentina, era nítida,. ontem
no Itamarati, a perplexldade de alguns diplomatas

Brasília' — O conceito de "otimização" do
aproveitamento do rio Paraná, que é o ponto centrai das divergências entre as Chancelarias do
Brasil è da Argentina, significa a obtenção do melhor proveito possivel do potencial energético daquele rio, com a utilização integral da capacidade
do canyon no qual estão projetadas as empresai
de Itaipu e Corpus.
No entender do Itamarati — de acordo com
uma polêmica que já se arrasta por mais de 10
anos — essa idéia da otimização implica necessariamente o sacrifício da capacidade geradora do
Itaipu, no trecho superior do do, para o beneficio e a viabilidade econômica do projeto de Corpus, cerca de 300 quilômetros abaixo. Seria, em
suma, a obtenção do melhor proveito do canyon
sob o ponto-de-vista global, sem levar em conta
o interesse específico braslleiro-paraguaio, mo caso
de Itaipu, com o interesse argeátimo-paraguato, no
caso de Corpus.
Igualmente, o Itamarati reage à idéia d» que,
a pretexto de pretender a regularização do curso
principal do rk> Paraná, a Argentina venha a pieitear, igualmente, uma disciplina estrita para o
aproveitamento de seus afluentes, a pretexto de
que são todos eles parte do mesmo conjunto d*
uma bacia Internacional.

'.

BANCO BAMERINDUS
DE INVESTIMENTO SA
C.G.C.M.F. n* 76.484.575/O0O1-99
COMPANHIA ABERTA - GEMK-RCA-200-75/171

Assembléia Geral Extraordinária
CONVOCAÇÃO
São convidados oi Senhores Acionistai deste Btnco a ia reunirem om Assembléia Geral Extraordinária, na sede social, » Rua
Marechal Deodoro, n9 344 — 39 andar, nesta Capital às 9:00 horas
do dia 05 de junho de 1978, a fim de tomarem conhecimento
e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

iii
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Vend«-DEMAGA
Av. Rio Branco, 156 - Grupo 2423

Tel.: 263-6332

Telex:21804DEIC-BR
Rio de Janeiro— RJ

•Telex: 23826 CBAR - BR
Rio de Janeiro — RJ

oi
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ZONA COMERCIAL E FINANCEIRA

a) — Proposta do Conselho de Administração para aumento
do capital social em duas etapas, a saber:
a.1 — de Crí 240.000.000,00 (duzentos a quarenta milhões de cruzeiros) para CrS 360.000.000,00 (Irelentos • sessenta milhões de cruzeiros), mediante a emissão de 120.000.000 (cento e vinte
milhões) de ações ordinárias,
nominativas, do
valor nominal de CrJ 1,00 (hum cruzeiro) cada
uma, com a apropriação da parcela de Cr} . .
120.000.000,00 (cento e vinte milhões de cruzeiros) a ser retirada da conta: "Fundo de Reserva para Manutenção de Capital de Giro Próprio" e distribuída aos Senhores Acionistas, a
titulo
bre

Tels.: 232-3290 - 232-2156 252-2982 - 252-3604

,¦.•;,¦.:

de

as

bonificação,

na

proporção

da

50%

so-

ações

possuídas;
a.2 — de CrS 360.000.000,00 (trezentos e sessenta milhões cie cruzeiros) para Cr$ 480.000.000,00 (quatrocentos a oitenta milhões de cruzeiros) mediante subscrição em dinheiro, na proporção d«
50% sobre as ações possuídas, com base no
de Cr$ 240.000.000,00 (duzentos e quamilhões de cruzeiros), com a realização
mínima de 50% no ato e o saldo dentro de
180 dias, por chamada da Diretoria, e consequentt emissão de mais 120.000.000 (cento e
capital
renta

vinte milhões) de ações ordinárias nominativas,
do valor nominal de CrS 1,00 (Hum cruzeiro) cada uma; serão assegurados aos acionistas os direitos relativos á subscrição normal bem como
às sobras, na proporção dos valores subscritos,
desde que haja opção no Boletim. As demais
«obras serão colocada» por subscrição públls»

Condição

através de Instituição Financeira com pagamento
integral.
a!3 — icforma do artigo 59 do Estatuto Social,
b) — Eventuais assuntos de interesse social.
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Um pretexto para
futuras exigências

*

Escritório
Av. Rio Branco, 156 - Grupo 2601

brasileiros. Alguns diplomatas mais ligados ao assunto
reafirmavam a seriedade e
as boas intenções do Brasil
quanto à disposição de chegar a um acordo a curto
prazo, e lembravam trechos
das notas em que ficava ciaro a mudança de posição da
Argentina.
"Nós sempre dissemos
que
só aceitaríamos conversai'
sobre as duas Hidrelétricas,
e a Argentina concordou,
mais fomos surpreendidos,
depois de meses de negociaçoes, por um documento que
introduziu conceitos que nao
estào sequer no Tratado da
Bacia do Prata", desabafou
um diplomata.
Nem os argumentos argentinos de que os papéis
nao eram oficiais, de que o
Brasil teria, utilizado uma
íorma "pouco ética para
cancelar as negociações",
foram suficientes. Houve
uma unanimidade brasileira em torno do enrijecimento da posição argentina.
Quanto ã forma utilizada
pelo Itamarati,' que sequer
informou ao Embaixador
Uamillion que enviaria uma
notificação ao seu país,
houve uma explicação oíiciai: "Esta é a forma qua
sempre utilizamos. O nosso
Embaixador em Buenos Alre$ informou o Governo argentino", como em ocasiões
anteriores.

Situado na Rua da Quitanda esq. Ouvidor, passa-se
contrato de edifício, c/ 400 m2 de loja e 7 pavimtntos c/ 1.600 m2 de área'útil. Maiores detalhes diretamente p/. fones: 231-0651 e 252-2927, c Dr.
Iseac.
(p

do Brasi
Equipamentos
Od>r«(«|MÜM
SA;

>. » V.*

Itamarati estranha
a reação argentina

^—:

Elliott

Harmonia

D

Aluizio Machado

A nota oficial do
Palácio San Martin

¦ Os números são do competente Boletim
de Dados Conjunturais, da Secretaria de
Planejamento do Estado de São Paulo.

**^Traiisfer-ir tecnologia passou a ser critèn&^Qar.a o^BNDE aprovar operações do
Procap.\
^-.,_
Uma operação liderada, por um banco
com sede no Rio foi vetada, porque a empresa beneficiária não transferia tecnologia
Vdo exterior.

19/6/78

"surpresa
Argentina alega
e perplexidade"

•

Emprego vai mal

Quinta-feira,

D

Curitiba,

19

de

maio

de

1978.

TOMAZ E0ISON DE ANDRADE VIEIRA
(a.)
Presidente do Conselho de Administração
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Quinta-feira, T/ô/78
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Cobec compra milho
nos EUA e Argentina
contra açúcar c café
A Cobec — Companhia
Brasileira de Entrepostos e
Comércio fechou a compra
de 400 mil toneladas de milho nos Estados Unidos e
Argentina no valor de Or$
600 milhões iàe dólares, contra a venda de 100 mil.
toneladas, de açúcar e 100
ínil sacas de café, o que
praticamente iguala o diaipêndio de divisais com a
compra do. milho, informou
ontem < o i presidente d a
Cobec, Silvio Massa.
Segundo ele a Cobec também iniciou .ontem a negociação de outro lote iie 400
jnll toneladas, além já estai*
autorizada a comprar mais
200 a 300 mil toneladas, perfazendo um total de 1 mi-lhão de toneladas, que
poderão se elevar dependendo da pressão do mercado interno. Os desembarquês deverão se iniciar den-

tro de aproximadamente 10
dias.
PREÇO
Silvio Massa afirmou que
o miihc. americano, que será embarcado pelo Golfo do
México, devera chegar ao
mercado interno entoe 120
a 122 dólares a tonelada, e
visa manter o preço interno
estável. Ele informou que o
preço reagiu na bolsa de
Chicago com as compras
brasileiras mas não devera
apresentar grande alteração, Já que a oferta aiftencana ,àe 42. milhões de toneladas permite grande estabilidade de preço.
O milho deverá ser
desembarcado através dos
portos do Rio Grande (RS),
Paranaguá (PR), Santos
(SP), Fortaleza (CE) e Rio
de Janeiro (RJ), devendo
ser integralmente transportapo em navios de bandeira
brasileira.

Sonegação é fraude de um
só exportador podem dar
prejuízo de Cr$ 1 bilhão
fiscal,

São Paulo — Um processo de sonegação
somente ele, com utilização de notas frias e de ougerar
tros artifícios de exportações fraudulentas, vaifederal.
ao Erário
prejuízo dA ordem de Cr$ 1 bilhão
O responsável pela fraude e sonegação, Sr Nelson
Grossman, teve cassado o direito de comerciar e industrializar em dois processos que tramitam na Justiça.

i
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Até o momento, são 188 os processos referentes
a diligências do chamado GIF (Grupo Especial de
Investigações de Exportações Fraudulentas), instituído em outubro de 1974 e extinto pouco depois,
antes de avançar na apuração de irregularidades,
nas quais se verificou a prática dé infrações fuhcionais muito graves, comprometedora? de delegados
e agentes federais.
A DEVASSA

gavam a despachar as mercadorias com manobras ili- .
citas também em Porto Soares.
Alguns casos, referem-se
présimplesmente
'da* aoexporfinanciamento
tação. Uma das exportações
criminosas foi descoberta
casualmente, com o rompimento de uma garra do
guindaste, que.deixou cair
um grande caixote com
tijolos e não mercadorias.
Os dois principais processos de sonegação e defraudação dlaem respeito à.
Conac e à Crean, e os préjuízos sobem a Cr$ 3 bllhões. Sob responsabilidade
do Grupo Grossmann as autoridades por enquanto não
estão capacitadas para
determinar o montante do
prejuízo da União.

Plante da gravidade do
quadro, o diretor da Delegaoia Fazendárla da Policia
Federal em Brasília, Sr
Paulo Gomes de Sousa, foi
transferido pára São Paulo,
onde procedeu a rigorosa
devassa na delegacia paulisita. Dos 121 processos daqueile grupo ainda não examinados não há idéia quanto
ao volume dos prejuízos à
Receita Federal. \
A investigação durou quaae três meses. Oito agentes
foram punidos e enquadrados no AI-5. Dezenas foram
removidos e outros respondem a processos administrativos. O Sr Paulo Gomes
de Sousa lacrou as portas
da Delegacia e os funcionarios; na época, foram prolbidos de retirar até objetos
de uso pessoal.
BB SABE DOS CASOS
Para tocar adiante os
do Banco do
O
processos de sonegação e de Brasil,presidente
RischbieSr Karlos "o
deíraudação, o procurador; ter, afirmou, que
Banco
da República, Aristides Jun- do Brasil, de_*de o inicio, esírauqueira, teve de ae preparar, tá a par dos casos de reaüfreqüentando cursos especi- de nas exportaçõesintereszadas por empresas
alizados. Até o momento fo- sadasem
receber Indevi'dam^nte
ram apresentadas 14
incentivos e adi*'
denúncias nos 67 processos antamentos".
até agora apreciados.
Mão confirmou o total dos
Entre a maneira de f rau- prejuízos causados pelas exdar constam falsificação do portações frias — acima
documento, de averbação de de Cr$ 3 bilhões, conforme
embarque. Na maioria são revela a Policia Federal —•
transações com a Bolivia ponderando que "o valor
via Corumbá, cidade em das operações depende de
que se centraliza a opera- um levantamento global
ção de fraude. Os comerei- j definitivo", ainda em anantes e industriais che- damento. .

Ministério das Comunicações
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DO MATERIAL

COMUNICAÇÃO
Estão abertas na Seção de Cadastro e Ciassificação desta Divisão, as inscrições para Registro Cadastral de Firmas fornecedoras de
material e serviços utilizados por este TWinis. tério.
A relação de documentos .necessários à
referida inscrição encontra-se à disposição dos
interessados .no 2.° andar, Bloco "R", Esplanada
dbs Ministérios.
Brasília-DF, 29 de maio de 1978
José Carlos Moreira da Mesquita
**¦
Diretor da DMT/DA/MC
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Simonsen garante que não
código
.

quer prejudicar agricultor

doGATT

"Se o GATT aprovar reBrasília — Embora afirmasse não
"fazer polêmica com o Paulinelgras rígidas contra a conquerer
exporcessão de subsídios às
li
pela imprensa", o Ministro Mário
tações, o Congresso dos
Simonsen, disse ontem que se
Henrique
EUA poderá condicionar a
do Ministro da Agricula
preocupação
aplicação de sobretaxas à
tura, ao criticar duramente a sua procomprovação de que a exposta de substituir o subsidio do crédi"era
portação subsidiada cause
to agrícola pelo subsidio do ICM,
lograve dan0 a indústria
o
dé tranqüilizar
produtor, pode-se dical do pais importador". Esnão
sofrerá
este
zer
prejuízos, porque
ta é a opinião dá jurista Roque eu não falei em eliminação de subbert Hudec, professor de
mas sim em substituição de um
Direito da Universidade de sidio,outro".
•
Minnesota, que está visitan- por
Henrique Simonsen acaSr
Mário
O
do o Brasil a convite da
bou por responder à critica do seu cole7
USIS (United States Inforga da Agricultura segundo a qual não
mation Service), organismo
na muito fundamento no subsidio atrado Departamento de Estado svés
do ICM já que a maior parte'dos
dos EUA.
agrícolas de peso na Inflação
produtos
O Sr Robert Hudec, autor
imposto ou sofre uma
está isenta do "Realmente
de livros e artigos sobre as . carga
não há ICM
reduzida.
negociações do GATT, é um
de
na primeira fase de comercialização"mas
às
cético
quanto
pouco
— observou —
alguns
produtos"
perspectivas de aprovação
existe na segunda fase, com o que. dide um código de subsídios
minuindo-se a carga do imposto nesta
no GATT porque a Comufaixa, criam-se condições para que o
nidade Comum Européia e
comprador ofereça um preço mais reo Japão se opõem a abrir
munerador ao agricultor".
mão dos subsídios.

Coucred

TARIFAS

banco a preferir esses grandes agricultores.
Estatísticas do Banco do Brasil mos-'
tram que a distribuição de crédito rural
vem se concentrando cada vez mais,
tanto por proprietários quanto por produtos. .Por proprietário, os pequenos
agricultores, representavam 90% do número de contratos em 1966 e recebiam
34% do valor dos créditos, enquanto os
grandes produtores contavam na mesma data por menos de 1% dos contratos
e participavam em 17% do valor. Dez'
anos depois, em 1976, os pequenos agricultores representavam apenas" 74% do
número de contratos e 11% dos créditos, enquanto os maiores detinham 3%
dos contratos e 17% dos recursos.
Por
as mesmas estatísticas
- mostram produto,
que as culturas voltadas para
o mercado externo, geralmente em mãos
de grandes proprietários, são as
beneficiadas pelo crédito rural.
Em 1976,' a cultura consorciada soj a/trigo participou com 17,32% no valor
da produção agrícola e recebeu 31,51%
do crédito distribuído. O café teve participação de 4,17% no valor da produção
e se beneficiou de 10,86% do crédito. Esses produtos, somados- a cana e ao algodão, contribuíram com 33,42% do valor
bruto da produção e se utilizaram de
58,77% do total de recursos dos empréstimos agrícolas.
Já o íeijão, que participou com 7,93%
do valor da produção, recebeu apenas
1,86% do total de crédito. A mandioca teve participação de 12,05% na produção
e foi contemplada com 0,80% dos empréstimos. O milho, que contribuiu com
. 12,40% do valor da produção, recebeu
10,15% do crédito. Só esses três produtos contribuíram com 32,38% para o válor bruto da produção e tiveram participação de 12,81% do valor do crédito
distribuído.

" Qual o gerente de banco que vai
Um acordo, sobre a redupreferir operar com uma massa de peção de tarifas está praticaquenos
produtores, a juros,de' 13% ao
mente concluído e dele deano,,
quando
pode operar com um reduverão cohstar cortes tarifazido número de grandes produtores rurios multilaterais de 25% a
rais, a juros de 21% ao ano?" A per35%, segundo o Sr Robert
gunta é do secretário executivo da CoHudee.
missão Coordenadora da Politica de
O professor acredita que
Crédito Rural — Concred — ligada ao
são condições mínimas para Ministério da Agricultura, Sr Mario
o Congresso dos EUA ratiKruel Guimarães. Ele acha que a taxa
ficar um código de subsi- . diferencial de juros criada no inicio de
dios que dele constem: 1). a
1977 com o objetivo de obrigar os granproibição da concessão de
a pagar mais pelo
des proprietários
dinheiro ou créditos fiscais
crédito não ajudou a desconcentração,
para promover diretamente
e pelo contrário levou os gerentes de
as exportações, 2) a proibi*
ção de concessão de taxas
de juros excessivamente
vantajosas para estes mesmos objetivos e 3) a proibição de auxílios significativos que beneficiem exclusivãmente empresas voltadas
para o comércio exterior.
Na opinião do Sr Robert
Hudec, o acirramento da
Brasília — O estoque de leite em pó
Ainda não foi ontem que os
concorrência internacional e
formado para garantia do abastecimenrefinado
aumentado
açúcar
preços
a intervenção estatal na
to da atual entressafra começa a ser
ram para o consumidor. Técnicos
economia deverão agravar
distribuído este mês pelas diferentes emexplicada
Fazenda
Ministério
do
as. práticas protecionistas
presas que participaram do plano. O prahoram que primeiro é necessária a
nos EUA e em outros paises.
zo para o financiamento da estocagem
mologação do Conselho InterminisSegundo ele, os EUA conseterminou ontem e o Governo dispõe de .
terial de Preços — CIP — para que
23 mil toneladas de leite em pó, 5 mil
guirão abolir a longo praso
a prática de subsídios, mas
200 toneladas de manteiga e 2 mtt 100
o aumento de 14% já concedido no
toneladas de queijo.
esta é apenas a forma mais
açúcar cristal seja repassado para
O Governo ainda está estudando a
o refinado. Isso pode ser feito nos
óbvia de intervenção do Essolicitação
feita pela Confederação Brareferendum
do
dias
.ad
tado no comércio exterior.
próximos
-das Cooperativas de Lactlcínios
CIP, ou na próxima quarta-feira, «Meira
A intervenção estatal faci(OBOL) no sentido de que seja permiquando haverá reunião do Conselitou quê o cartel do aço
tida a exportação de manteiga em trolho.
cá de leite em pó desnatado. A tendênrealizasse a divisão Inter£ possível entretanto que o aucia é de que o pedido seja aceito e a
nacional de produção do
mento final para o açúcar refinado solução deve sair nos próximos dias,
produto na Europa e Japão,
Os Or$ 1 bilhão alocados-xio inicio
no varejo seja superior aos 14% do
o que prejudica os países
deste ano, destinados ao financiamento
indusontem
cristal,
diziam
açúcar
em desenvolvimento, segundo estoque de produtos lácteos, foram
triais de refinação, pois o CIP deveaplicados totalmente e, segundo infordo ele.
rá levar em conta também o aumenmações do Ministério da Agricultura, aírefinar
da
industriais
. to nos custos
indústrias e usinas de leite chegumas
ria, que representam 17% do custo
garam a apresentar pedidos para mais
de produção, e que foram maiores
4 mil toneladas deleite em pó que
não foram aceitos pela limitação -da
do que o aumento da matéria-priverba.
ma. O cálculo dos industriais é que
Os técnicos do setor de pecuária do
o preço do quilo do açúcar refinado
Ministério da Agricultura informaram
no varejo passe dos atuais Cr$ 5,50
que a atual entressafra de leite está normal e que em junho começam a distrium
aumento,
para Cr$ 6,35, com
buir 25% do estoque formado de pó,
15,4%.
portanto, de
pois as usinas já sentem necessidade de
reldratar o produto. No ano passado, o
Como o novo preço.do açúcar
não conseguiu formar estoque.
Governo
vigor
hoje,
em
entra
cristal
primeideste ano foi garantida pe. ro dia da safra açucareira de 1978/ . IaA estocagem
melhor situação da. safra e pela 1179, os industriais da refinação acrebéração, a tempo, dos recursos destinados ao financiamento. .
ditam que o novo preço do refinado
O Ministério da Agricultura acha
não deve tardar mais do que alguns
que poderia ter sido formado estoque
dias. Até lá vão operar com estoques
de até. 32 mil toneladas de leite em pó
caso a alocação de. recursos fosse maior.
antigo.
comprados ao

Estoque de leite
em pó nâo deverá i
impedir importação

Açúcar ainda não
sobe mas aumento
poderá ser maior

Sacola.
Carregadinha
de utilidade.

Saoofo

preço

FERTILIZANTES DO SUL S/A
FERTISUL
O

)

CG.C.M.50O.99B.00OMS

'Convocamos os Senhores Acionistas
para a
Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no
dia 07 de junho de 1978, às 8:30 horas, em
nossa sede social, na* Avenida Honório Bicalho
n.° 11, nesta cidade, para deliberar sobre e seguinfe ordem do dia:
— Aumento do capital social de Cr$ .-.:.
215.550.000,00.para Cr$ 270.000.000,00, mediante bonificação pela emissão de 54.450.000
ações novas, ordinárias, no valor nominal de
Cr$ 1,00 cada uma, a serem distribuídas aos Senhores Acionistas na proporção das ações possuídas na data da realização desta Assembléia Geral.

EDITAL
Concorrência Pública de Âmbito internacional
N.° IBRD/13-A/78 Fixações
(•it* Edital substitui • referente 1 concorrência IBRD 13/77)
Acha-se aberta na Giratória Administrativo Financeira, a Concorrência
Pública da âmbito Internacional n.° IBRD/I3-A/78, para aquisição da
400.000 jogos da fixação para trilho TR-68 a 90.000 iogos para trilho
TR-50.
O recebimento doa envelopes contendo * documentação a proposta na
forma estabelecida pelo Edital de inteiro teor está designado para às
15:00 horas do dia 31 de Julho de 1978. Rua Libero Badaró n.° 39 2.» andar — Sala de Licitações.
Para aquisição do Edital na integra, ot interessadot deverão pagar o
preço da CrS 1.000,00 '(hum mil cruzeiros) na Seção de Arrecadação, Praça Júlio Prestes, 148 — térreo, procedendo a retirada neste mesmo
endereço — 1.° andar, tala 15.
Os interessados que adquiriram o Edital referente a Concorrência IBRD
13/77, poderão retirar o Edital na íntegra mediante apresentação do
recibo do preço pago naquela ocasião.
São Paulo. 30 de Maio d* 1978

*

¦
¦

-

F.P.de Castro Uma

Oirator A_ministr.tivo.Finan.air»

— Conseqüente alteração do Artigo 5 do
Estatuto Social.
Rio Grande, 23 de maio de 1978.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

MINISTÉRIO DA SAÚDE

FUNDAÇÃO 0SWALD0 CRUZ
COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÕES
Tomadas de Preços n°s 038/78 e 039/78
EDITAIS

N°S 218/78

E 219/78

COMUNICADO
,A Comissão Geral de Licitações da FIOCRUZ torna público, para conhecimento dos
interessados, que no dia 02-06-78, às 14,30 e
16,00 horas, receberá as propostas referentes
a Habilitação Preliminar (Envelope A), referentes as Tomadas de Preços n.° 038/78 e
039/78- CGL, respectivamente e nó dia ....
08-06-78 às 14,30 e 16,00 horas receberá os
envelopes relativos as Propostas de Preços (Envelope B) das firmas Pré-Qualifiçadas na análise da Documentação da Habilitação Preliminar, cujo objeto, è a seleção de Empresas que
executarão Obras ho Campus da FIOCRUZ.
Maiores esclarecimentos, serão prestados
pela Comissão, diariamente, no horário, das
8,30 às 16,30 horas, na sala da Comissão no
2.° andar do Pavilhão Figueiredo Vasconcelos,
na Av. Brasil, 4 365, Manguinhos — RJ.
Rio de Janeiro, 31

de maio de 1978

a.) MÁRCIO COSTA MENDONÇA
Presidente da CGL

Ministério da Educação e Cultura
Programa

de Expansão e Melhoria
Ensino - PREMEN

do

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL
N.° 03/78-GEQ

v

AVISO

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, designada
pela Portaria n.° 06/78, de 30 de março de
1978, do Sr. Coordenador da Comissão de
Administração do PREMEN, torna público que
fará realizar a CONCORRÊNCIA INTERNACIO"MOMAL N.° 03/78-GEQ para a compra de
BILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR - MOBEQ" para equipar 13 (treze) COLÉGIOS
AGRÍCOLAS'localizados nos Estados do ACRE,
AAAAZONAS, AAARANHÃO, PIAUf, CEARÁ,
ALAGOAS, BAHIA, MINAS GERAIS, ESPÍRITO
SANTO, MATO GROSSO (2), SANTA CATARINA e RIO GRANDE^DO SUL.
2. A compra.de que trata o presente AVISO
está prevista no CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
N.° 379 — SF/BR, assinado entre o Governo
Brasileiro e o Banco Interamericano de Desenvolvimento — BID.
3. A CONCORRÊNCIA se processará obedecendo ao disposto no Decreto Lei n.° 200, de
25 Fev 67 (artigos 125 a 144), às condições
ÀS LICIprescritas nas NORMAS RELATIVAS
"MOBILIÁRIO
E
TAÇÕES PARA COMPRA DE
EQUIPAMENTO ESCOLAR - MOBEQ", aprovadas pela Portaria n.° 191, de 01 Set 76, do
Coordenador do PREMEN, bem como as prescrições complementares que substituem e (ou)
modificam aquelas NORMAS.
4. Os interessados poderão obter o EDITAL
DE CONCORRÊNCIA e informações na Gerêhcia do Projeto de Equipamento do PREMEN,
.na Avenida Pasteur n.° 368 (Praia Vermelha),
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro, nos dias úteis, das 09,00 às 11,00
horas e das 14,00 às 17,00 horas, de 05 de
junho a 03 de julho de 1978.

END. TEIEGRAFICO - FEPASA

C.G.C. N9 94.845.930/001-90
SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ia. CONVOCAÇÃO
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5. O RECEBIMENTO e a ABERTURA DAS
PROPOSTAS serão realizados nos dias 25, 26
e 27 de setembro do corrente ano, na sede
do PREMEN, pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO
nomeada pelo Sr. Coordenador de sua Comissão de Administração, em horário previamente estabelecido e constante do documento CONDIÇÕES COMPLEMENTARES, a ser expedido
após a HÁBILÍTAÇÃO dos licitantes.
Rio de Janeiro, RJ, 01

de junho ds 1978

a.) DARCY ALMEIDA KOELER
Presidente da Comissão de Licitação

? Governo do Estado deSSo Pauto
Desenvolvimento para Todos.
Telefone para 264-6807
• faca uma assinatura d*
JORNAL OO BRASIL

BANCO IDCHPE OE IMUEST|MEHTQ S.A
Um banco de negócios inteligentes
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Fukuda promete a Velloso Diretor pede Bolsa acha que presença já
estudar apoio financeiro
constante de institucional
estrutura
para o projeto de Tubarão à Siderbrás compensa novo proso do 157
Carlos

Max

Brasila — O diretor demissionário de Coordenqção Financeira da Siderbrás, Sr Marinho Ferreira
de Andrade, disse que a
holding da siderurgia brasileira ainda não está perfeitamente estruturada e citou
como exemplo o fato de a
Acesita — Aços Especiais
Itabira — ainda estar sob
o controle do Banco do Brasil, situação por ele considerada "misteriosa".
Afirmou ter* reito vários
trabalhos propondo a transferência da Acesita para a
Siderbrás, "sem qualquer
dispêndio de dinheiro",
mas
comentou que "como é coisa
de ministério é ministérioso". Um dos pivôs da crise
que culminou com pedido de
exoneração do General Alfredo Américo dà Silva, o
Sr Ferreira dé Andrade disse, ainda, que a empresa
precisa'passar por uma modernização administrativa.

Torres

Enviado especial

Tóquio — O Ministro do Planejamento, João
Paulo dos Reis Velloso, informou ontem que o PriYmeiro-Ministro Takeo Fukuda prometeu estudar a
viabilidade de agências financeiras oficiais do Governo japonês participarem do esquema de financiamento do projeto Tubarão, de modo a garantir
o financiamento dos restantes 500 milhões de dólares necessários para o início efetivo das obras de
infra-estrutura da nova siderúrgica.
Juntamente com o Presidente do Brasilinvest,
Mário Garnero, Velloso assinou contrato pelo qual
o Nippon Credit Bank concede um empréstimo de
100 milhões de dólaires ao Brasilinvest, 60 milhões
dos quais deverão ser repassados ao Banco do Nordeste e 40 milhões a ARSA, que administra o aeroporto do Rio de Janeiro. O prazo de pagamento será
de 10 anos e mais cinco de carência.
MAIORES IMPORTAÇÕES

a viabilizar os projetos dos
. cerrados e abrir novas
Uma maior abertura do oportunidades às comércio
mercado japonês aos pro- ao Brasil.
dutos brasileiros e a diverO empresariado japonês
sificação das compras foi o voltou a se enteressar pelo
ponto básico apresentado projeto de Tubarão, por oubrasileira tro lado, e o presidente do
pela delegação
durante os debates de en- Banco de Tóquio, um dos
cerramento do Seminário seus financiadores, garansobre Rela- tiu ao Ministro brasileiro
Brasil-Japão
ções Econômico-Comerciais, gestões junto ao Governo
realizado na sede do Kei- japonês de forma a tornar
danren (Federação das. In- o projeto de "interesse nadústrias do Japão). O pró- cional", isto é, programa
prio Velloso disse, durante privado com interesse ofiseu encontro com Fukuda, ciai, de modo a tornar mais
ser fundamental um au- > rápida a conclusão das nemento das importações de gociações entre os dois
cereais do Brasil, de modo paises.

CAUTELA
Ele alertou também a
nova administração
para a
necessidade de "tomar cuidado com as dividas da holding, as quais devem ser
administradas muito bem".
Aconselhou o aceleramento
do ritmo de produção das
siderúrgicas como uma saida, pois, assim, a Sidebrás
disporia de dividendos suficientes para cumprir seus
compromissos.
Segundo ele, dos Cr$ 13
bilhões que a empresa teria
que aportar em capital ao
longo deste ano, foram repassados a suas subsidiárias
apenas Cr$ 3 bilhões e os
Cr$ 10 bilhões restantes não
têm sequer fontes de recurso definidas. O Sr Marinho
de Andrade confirmou seu
pedido de demissão da diretória da holding.
O Sr Marinho de Andrade
admitiu que, caso os Cr$
10 bilhões que terão de ser
repassados às subsidiárias
como capital não tiveram
fontes definidas, e os
desembolbsos realizados a
tempo, "os novos projetos
poderão sofrer atraso", itegou que as três grandes usinas venham a sofrer
"poisqualesquer conseqüência,
tão com a produção adiantada e podem negociar recursos nos bancos comereiais".
'•'•Y

Unibanco compra
caderneta do Sul
O grupo Unibanco está negociando a compra
da Província, uma empresa de crédito imobiliário
com sede em Florianópolis, que atua nos Estados
de Santa Catarina e Paraná. A compra da empresa, cuja carta-patente pertence ao Banco Sul
Brasileiro, aumentaria para três o número de sociedades de crédito imobiliário do Unibanco, que
além do Rio e São Paulo poderia captar depósitos de poupança também no Sul do pais.
A região Sul se torna cada vez mais um importante centro na captação da poupança, mOtivo pelo qual o Bradesco, Bamerindus e Real procuram expandir sua atuação na região nos últimos anos. O único problema da Província é que,
sua carta-patente não tem licença para atuar no
Rio Grande do Sul, como as demais.
O Sul Brasileiro adquiriu a Província junta.mente com a Bamércio, que vinha de uma llquidação da empresa Ficrel. Na primeira, o banco
... assumiu todo o passivo e ativo, zerando sua carta-patente para vendê-la. A falta de ônus na carta-patente da Província certamente não trará dificúldades operacionais, e financeiras para o
Untoanco.

Cotações da Bolsa de São Paulo
Alies

Abert.'

Mid.

fach.

Quant.

Afies

Abert.

L_MS_
1,00
1.85
2,38
8,00
3,16
3,00
0,97
Amazônia on
'1,02
Amirica Sul pn
2,10
And Clayton op
0,77
Anhanguera op
1.12
op
Amerctica
1,15
Ánfarctlce pp
2,45
Amo pp
'1,00
Artex pp
0,65
Arthur Lsjige op
1,10
Auxiliar SP on
0,90
Auxiliar SP pn
Bend C F Inv on 0,40
0,80
Bandeirantes on
0,77
Bandeirantes on
0,57
Bandeirantes pp
'1,30
Banespa on
1,30
Banespa pn
¦1,45
Banespa pp
2,16
op
Belgo Mineir
0,26
Benzenex pp
0,66
Betumareo op
Bic Monark op
,0,59
'1,55
Brad Inveat on
1,56
Brad Invest pn
2,01
Bradesco on ¦
'1,90
Bredesco pn
2,20
Brahm» op •'•••>
2,43
Brahma'onpp
* V>
1,81
Brasil
2,30
Brasil pp '
VO
Brasil on .
0,90
Braslmet op
3,90
Brasmotor' op
2,00
Brinq Bend op
1*30
C Fabrini op
0,91
C Fabrini pp
3,00
Cacique op
3,50
Cacique pp
3,20
Casa Anglo | op
3,05
Cata Anglo pp
4)_7
CBV Inds Mec pp
0,87
Cemig pp
0,71
CESP pp
0,60
Cim Aratu op
4,71
Cim Cauê pp
4,25
Cim Cauê pp
4,40
Cim Itaú pp
3,00
Cim Itai pp
0,43
Cimetal pp
1,12
Cobrasfer pp
2,15
Cobresma pp, *-.¦Com. • Ind. SP pn 1,00
Com. e Ind. SP.pp 1,00
1,00
Comind B. Inv. on
1,00
Comind B. Inv. pn
1,02
Concisa op
0,40
Confrio ppb
0,80
Cons. Real pnf
1,20
Conit. A. Lind. p
1,05
Const. Beter pp
6,10
Cônsul ppa
0,88
op
Copas
1,02
Copas pp
0,66
Cred. Real MG pp
0,56
D. F. Vasconc. pp
1,01
, Diâmetro Emp. oe
1,01
. Diâmetro Emp. pe
2,60
Diit. Ipiranga pp
1,30
Doca» Santos op
0,35
Dona Isabel pp
2,30
Duratex op
0,87
Ecel pp
1,25
Ecisa pp
0,90
Econômico pn
2,05
Elekeiroz pp
1,65
Eluma op
2,20
Eluma pp
1,45
Ericsson op
4,10
Estrela pp
2,30
Eternit op
FNV ppa
2,45
Fer. Lam. Brás. op
1,20
Fer. Lam. Brás. pp
1,35
Ferbasa pea
2,10
Ferro Brás. op
4,05
Ferro Brás. pp
4,05
Ferro Ligas pp
2,05
1,44
Fin. Bradesco on
Fin. Bradesco pn
1,51
Francês Brás. on
2,05
Francês Itai. on
1,25
Frigobrâs pp
3,05
Fund. Tupy op
0,85
Fund>Typy pp
0,96
3,00
Guararapes op
0,80
Heleno Fons. op
Heleno Fons. p
0,67
3,20
Hercules pp
IAP op
1,40
1,64
Ibesa op
Ibesa ppb
1,95
Iguaçu Café op
1,35
Ind. Hering ppa
1.06
Acesita op
Aços Villares op
Ate» Villares pp
Albarus op
Alpargatas op
Alpargatas pp

11,01 1',02 1 149
1,82 1,80 20
2,32 2,30 383
8.00 6,00 10
3,10 3,08 627
2,92 2,91 1,003
0,97 0,97 16
1,02 1,02 3
.2,09 2,06 13
0,77 0,77 3

•i,i« avia 3

•1;1'5 1,16 16
2,43 2,40 12
0,97 1,00 1 659
OM 0,62 8
¦1,10 1,10
20
0,90. 0,91 214
0,40 0,40 í
6
0/60 0,80
0,77 0,77 6
0,57 0-57 .2
1.27 'l',25 107 •
1.30 1,30 2
1,39 1,38 915
2,16 2,M 661
0,26 0,26 '10
2
0,66 0,66
0,59 0,58 208
¦1,57 1,57 28
.1,56 1,56 22
2.01 2,01 5
1,92 1,94 1 039
2,17- 2,20 252
2.43
2,43 18
1,82 l',82 1 213
2.28 2,28 3 198
1,70 1,70 1
0,90 0,90 29
3,88 3,88 45
2,00 2,CO 27
V,30 1,30 25
0,86 0,82 56
3,00 3,00 60
3.44 3,40 407
3,1-4 3,15 192
3.04 3,C0 52
4.27 4,27 ¦ 17
0,87 0,87 1
0,71 0,72 314
0,60 0,60 2
¦4,61 4,60 l'M
4,25 4,25 20
4.31 4,30 309
2,96 2,90 552
0,48 0,48 200
1,12 1,12 70
2,06 2,05 1 723
1,00 1,00 176
1,00 1,00 6
1,00 1,00 7
1.00 1,00 24
1.02 1,02 23
0,40 0,40 55
0180 0,80 30
1,20 1,20 71
1.05 1,05 50
1
6,10 6,10 .
0,85 0,85 119
1,02 1,02 49
0,66 0,66 200
0,55 0,55 9
1.01 1,01 25
1,01 1,01 21
2,62 2,65 125
1,30 1,30 222
0,35 0,35 10
2,30 2,30 8
0,87 0,87 200
1,25 1,25 300
0,90 0,90 25
2,00 2,00 539
1,65 1,65 9
2.09 2,10 167
1,40 1,38 449
4,08 4,00 443
2.28 2,25 170
2,47 2,45 250
1,20 1,20 210
1,35 1,35 200
2.10 2,10 46
4,10 4,11 200
4,05 4,05 100
2,05 2,05 37
1,44 1,44 3
1,51 1,51 6
2.05 2,05 42
1.29 1,30 49
3,05 3,05 20
0,85 0,85 9
0,94 0,92 1 669
3,00 3,00 130
0,79 0,76 376
0,67 0,67 5
3,20 3,20 355
1,40
1,40 400
1,64
1,60 419
1,91
1,90 155
1,35 3
1,35
1.06 1,06 30

MM. Fech. Quant.
"
•
¦ ¦
1.0QS

A reação do mercado. foi
praticamente unanime, ao
ver com bons olhos a medida tomada pelo Ministério
da Fazenda e divulgada peIa CVM — Comissão de Valores Mobiliários: a liberaçãó de uma só vez, na
segunda quinzena de setembro, dos CCA's (Certificados
de Compra dè Ações) até
Cr$ 1 mil 956, e acima desse
teto em seis parcelas mensais iguais, a partir ' d a
segunda quinzena de outubro.
Como acentuou o gerente
de operações do Banco de
Investimentos Garantia,
Guilherme Coelho, "o reescalonamento maior é muito
bom para o mercado. E o
fato de os recursos só virem
em setembro não atrapalha: o que importa é o volume desses recursos, que é
grande". ,

2,30
3,00
1,75
1.25
3,62
1,00 .
U7
3,00
0,67
1,12
0,71
3,30
1,43
0,85
2,30
3,05
1,25
0,83
1,70
1,05
1,35
1,20
2,30
3,00
3,05
1,65
0,74
0,74
1,10
1,39
3,90
2,40
2,40
1,68
1,20
1,50
0,65
0,72
2,30
2,30
2,80
2,30
2,77
3,00
2,40
3,25
1,80
1,54
3,01
1,87
1,06
1,03
1,70
1,72
1,00
1,01.
0,80
0,80
1,52
2,60
3,00
1,35
1,85
0,66
2,30
2,85
1.10
0,70
0,77
0,50
0,65*
0,71
0,95
1,06
1,00
1,05
2,00
.3,10
0,70
1,25
1,70
1,24
0,74
0.12
0,40
0,12
o,;i
0,40
0,40
0.71
1.91
1,20
3.85
0,92
0,80
0,75
0,80
5,05
6,00
1.33
1,10
1;15
1,90
1,95
1.52
1.05
1.05
1,50

2,30
3,00
1,75
1,25
3,62
1,00
1.37
3,00
0,67
0,71
3,20
1,43
0,85
2,30
3,04
1,25 •
0,84
1,70
1,03
1,35
1,20
2,30
3,00
3,07
1,62
0,74
0.74
1,10
1,39
3,90
2,40
2,40
1.69
1,20
U0
0,65
0,72
2,30
2,33
2,80
2,24
2,77
2,92
2,40
3,18
1,7»
1,54
3,02
1,90
1,06
1,03
1,70
1.72
1,00
1,01
0,80
0,80
1,52
2,60
3,00
1,38
1,85
0,65
2,30
2,76
1,10
.0,71
0,75
0,49
0,65
0,70
0,95
1.12
1,00
1,05
2,00
3,10
0,70
1,25
1.64
1,24
0,74
0,12
0,40
0.14
0,11
0,40
0,40
0,71
1,91
1,20
3,85
0,92
0,80
0,75
0,82
5,05
6,00
1,32
1,10
1.15
1,90
1,95

142

1,05
1,05
1,50

2,30 . ,
3,00
1,75
125
3,62
1,00
1,37
3,00
0,67
1,11
0,71
3,20
1,43
0,85
2,30
3,05
1.25
0,85
1,70
1,02
1,35 .'
1,20
2,30
3,00
3,10
1,54
0,74
0,74
1,10
1,39
3,90
2,40
2,40
1,70
1,20
140
0,65
0,71
2,30
2,35
2,80
2,20
2,77
2,89
2,40
3,16
1,72
1,54
3,00
1,90
1,06
1,03
1,70
1,72
1,00
1,01
0,80
0,80
1,52
2,60
3,00
1,40
1,85
0,66
2,30
2,70
1,10
0,71
0,75
0,50
0,65
0,70
0,95
1,13
1,00
1,05
2,00
3,10
0,70
1,25
1,61
1,24
0,74
0.12
0,40
0,14
0,12
0,40
0,40
0,71
1,91
1,20
3,85
0,92
0.80
0,75
0,82
5,05
6,00
1,30
1,10
1.19
1,90
1,95
1,52
1,05
1,05

_i_r

100
78
122
328
7
7
200
300
25
52
- 294*
528
20
67
29
375
60
30
2
12
200
678
5
15
412
94
2
. 36
1 715
7
20
100
433
54
46
19
300
133
6
20
1
270
46
4 236
96
638
133
28
209
22
94
251
3
2
4
4
5
5
5
7
103
25
575
1 580
101
661
20
39
65
340
8
100
6
571
20
362
2
. 2C0
20
14
170
10
109

*4

104
12
73
14
5
1
204
27
135
3
175
171
20
3
757
20
1 175
2
20
43
5
5

Abert. .

Fech.

Trei
*

ant.
UM TÕ2 TÕ3 0,98
0,92 0,93 0,92 —2,00
3,10 3,10 3,10
2,93 2,93 2,93 -2,33
0,70 0,70 0,70 Est.

Acesita c/ds
Acesite ex/ds
Alpargatas ex-db
Alpargatas ex/db
Aratu

oa
•p
op
pp
op

C. Banh*
Barbari
B. Brasil
B. Brasil
B. Brasil p/rata

•p 2,05 2,05 2,05 Est.
op 2,10 2,10 2,10 4,48
on 1,85 1,81 1,84 2,22
pp 2,34 2,26 2,28 —1,30
et, 1,72 1,72 L,72 1,18

B. Brasil p/rata
B. Boavlsta
Belgo
Banerj
,
B. Itau

pp 2,22
pn 1,10 .
op 2,23
pp 1,05
pn U5

B. Itau .
B. Nacional
B. Nacional
BNB
BNB ex/b

pp 1,25
on 0,74
pn 0,74
on 1,50
pp .1,68

Bozano
Bozano
Bradescò *x/ba
Brahma ex/d
Brahm» ex/d

op 0,89
pp \AS
pn 1,90
op 2.25
pp 2,50
'
3,15
C. Anglo ex/db
4,80
Cimento Cauê
0,85
Bangu Des. Part,
'
0,72
Cesp c/d
2,10
A. Clayton ex/d
Cemlg c/db pp
Cemig ex/dbs pp
Cônsul ex/b mb
Souza Cruz ex/db op
CSN c/d
pp

0,90
0,58
7,00
3,15
0,68

2,21
1,10
2,17
1,05
1,25

2,21 Est.
1,10. Est.
2,17 -1,81 •
1,05 5,00
1,25 Esl.
1,25 1,25. ' 0,74 0,74 Est.
0,74 0,74 Est.
1,52 1,47 -2,00
1,68 1,68 1,82
-1,11
0,89
0,89
-0,88
1,13
1,12
Est.
1,90
1,90
1,38
2,20
2,20
-1,24
2,39
2,39
3,15
4,80
0,85
0,70
2,10

3,15
4,80
0,85
0,70
2,10

0,90
0,58
7,00
3,12
0,68

0,90
0,58
7,00
3,09
0,68

Docas op 1,30 1,35 1,30
Duratex ex/d op 2,30 2,30 2,30
Duratex ex-d pp 2,00 2,00 2,00
A Eberle pp 2,50 2,49 2,49
Ecise pp 1,30 1,30 1,30
Ericsson ex/db op 1,45 1,45
Estrele ex/d op 3,50 3,50
F. Bangu c/d pp 1,00 1,00
Ferbasa pi 2,10 2,15
Ferbasa pp 2,10 2,10

1,45
3,50
1,00
2,13
2,13

10
3
5J3
73
2

131,58
75,51
75,51 •
73,87
'
96,00

Est.
¦Est.

132,35

97
135

-1,59
-5,56

148,56
113,33

996
208

-0,76
Est.
Est.
-4,23

142,86
134V50
145,99
163,82
213,12

383
2
1
33
10

I

2,84

165,90

Est.
0,95
1,43

158,73
124,56

-2,04
-1,59
-!,12

G. A. Fernandes oa
Gerdau ex/d pp
Cim. P. Itau ex/b pp
Light ex/dbs op
L. Americanas op

3,20
1,10
2,90
0,73
3,30

3,20
1,10
2,90
0,72
3,15

3,20
1,10
2,90
0,72
3,19

Est.
Esl.
5,07
1,41
-3,04

L. Brasileiras
L. Brasileiras
Mannesmann c/d
Mannesmann ex/d
Mannesmann c/d

3,15
3,15
2,42
2,35
1,95

3,13
3,10
2,40
2,30
1,97

3,15
3,12
2;39
2,31
1,95

-2,45
-1,70
Est.

Mannesmann ex/d pp 1,80
Metalflex pp 1,08
Mesbla 53
op 2,35
Mesbla 53
pp 3,10
cp 0,40
Metalon

1,80
1,23
2,30
3,00
0,40

1,80
1,17
2,31
•3,04
0,40

-2,70

N. America) ex/db op 0,95
N. Americ* ex/db pp 1,00
Sid. Pain» pp 0,90
Hetrobrís on 2,30
Petrobrás ex/d pp 3,02

0,97
1,05
0,95
2,21
2,92

0,92
1,05
0,93
2,21
2,93

4,49

0,74
3,00
3,90
1.13
1,09
1,06
2,85
1,00
1,61
0,7|
0,14
0,42
0,41
4,10
1,21
0,91
0,75
0,80
8,01
5,10
9,85
6,59
1,30.
4,50

740
30
980
24
130

119,23
112,90
'119,05

200
10
1
116
20

4,10
2,40
3,10
0,88
4,11

0,73
3,00
3,90
1,14
1,10
' 1,08
2,85
1,00
1,68
0,70
0,14
0,42
0,41
4,11
1,25
0,91
0,75
0,80
7,90
5,10
9,85
6,70
Ul
4,50

33
175
3 361
7 221
2 350

140,76
124,92
145,83

4,10
2,40
3,10
0,88
¦ 4,15

0,74
2,90
3,90
1,10
1,09
1.05
2,85
1,00
1,60
0,71
0,14
0,42
0,42
4,12
1,20
0.91
0,75
0,80
8,30
5,10
10,00
6,50
1,30
4,55

120,59
80,77
91,09
95,00

2
43
40
3 806
2 631

4,10
2,40
3,15
0,88
4,15

P. F. luz
op
Pet. Ipiranga
op
Pet. Ipiranga
PP
Riograndense e x/d pp
cp
Samitri
op
Supergasbrii
Sharp
pp
Sinal
pn
Sondo técnica
PP
Springer
PP
Telerj ex/d
f on
Telerj ex/d
pa
Telerj ex/d
pn
Tibraa
pe
T. Janar
PP
Unibanco
on
Unibanco
pn
Unibanco
PP
Unipar c/db
oe
oa
Unipar ex/db
Unipar c/db
pe
Unipar ex/db
pe
Vale ex/d
PP
op
W. Martlne

i2°

148,33
163,77
155,74
209,52
197,52

F. Brasileiro pp
Fertisul op
Fertisul pp
Cet. Leopoldina pp
Tec. S. José pp

op
pp
op
op
pp

lucrat. Quant.
em 71 (1000)
|an=10l>
87,29 4 308
150
88,46
100
127,78
800
142,93
87,50

-4,55 .
Est.
14,29

3,33
-3,91
-2,01
Est.
Est.
1,80
3,81
9,28
Est.
0,63
1,43
Est.
Est!
0,99
-3,20

-4,00
-2,23
-0,76
1,12

138,05
176,47
144,19
117,33
125,49
90,16

10
100
1
284
620
'

46
32
73
241
35

135,85
131,28

1
100
212
226
1737

136,36
139,29
122,56
126,92
118,90

222
II
212
115
144

120,03
111,43
150,00
127,73
129,03

79
7
167
267
10

147,62 1 402
120.69
' 103
14
98,94
115,10
365
121,58 10 656
129,88
176,47
154,76
121,51
90,83
158,21
117,77.
140,00
88,75
116,67
113,51
113,89
173,00
114,15
119,74
100,00
77,67
172,26
189,59
180,07
207,23
90,91
• 171,76

65
83
10
1 229
802
219
100
1 185
110
14
109
77
126
49
41
7
7
46
115
20
117
11
173
119
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Evoluçáo%:-0,3.
Fechamento: 5416
Média: 5435

Bolsa do Rio
Os números do pregão
Papéis mais negociados à vista, em dinheiro: Petro,bris PP EX/D (25,2%), B. Brasil PP (13.28%), Belgo OP
(6,93%), Brahma OP ÊX/D (6,76%), Brahma PP EX/D
5,09%).
Na quantidade de títulos: Petrobrás PP EX/D (18,62%),
B. Brasil PP (12,62%), Acesita OP C. D (7,53%), Brahma OP
EX/D (6,64%).
Ações governamentais (por Cr$ mil): 101.231 (61,81%).
Ações privadas (por CrS mil): 62.555 (38,19%).
IBV: médio 5435 (-1,3%) Final: 5416 (-0,3%)
IPBV: 411,1 (-1,8%).
Média SN: ontem: 94.769, anteontem: 95.42B, hi uma
semana: 89.791, hi um mês: 89.804, hi um #ano: 80.685.
Oscilação: Das 24 ações do IBV, 9 subiram, 12 caíram,
3

".
ficaram estáveis.
,
OP'
EX/DB
Maiores altas do IBV: Nova América
(4,49%), Samítri OP (3,81%), B. Brasil ON (2,22%), BNB
PP EX/B (1,82%), Riograndense PP EX/D (1,80%).
Maiores baixas do IBV: Unipar PE C/DB (4%), Petrobrís ON (3,91 %), L. Arrtericanas OP (3,04%), Mannesmann
OP C/D (2,45%), Petrobrás. PP EX/DB (2,01%). >

Volume negociado
Quantidade

Çr$
123.858.548,99
39.928.389,00
163.786.947,99
51.065.927,91
252.354.598,78

À vista
57.237.141
À termo
17.678.234
Total
74.915.375
Mais baixo do ano ( 2/1) 24.044.694 '
Mais alto do ano (13/3) 91.525.281

Dow Jones sobe 6
pontos em N. Iorque

'

Nova Iorque — A Bolsa de Valores de Nova
Iorque fechou ontem em alta, apesar de um
relatório do Governo norte-americano informando de que os preços ao consumidor subiram 0,9% em abril. O índice industrial Dow
Jones subiu 6,41 pontos, fechando a 840,61,
após aumentar 2,51 pontos na espera, compensando uma queda de 23,73 pontos nas quatro sessões anteriores.
As vendas efetuadas no final do dia foram
atribuídas à previsão formulada pelo economista Albert Sommer, do Conference Board,
de que a taxa de juros alcançaria os 10% em
1979. Esta previsão aumentou as preocupa-ções dos investidores sobre o declínio dp dólar nos mercados de cambio estrangeiros, a
queda de 0,9% nas encomendas de bens de capitai e o aumento de 3% nos preços agrícolas.

Acõei
30
23
15
65

- Foi a seguinte a media
de Nova Iorque ontem:
. .. Abarl.

Míx.

Dow

Jonas

Min.

'na

Fech.

Industriais
835,24 846,85 832,99 840,61
Iransoortes
.
223,85 225,94 222,58 223,95
Serviços Públicos
105,04 105,78 104,57 105,31
Atoes 267,19 290,49 286,10 268,38

PREÇO] FINAIS
d<

l9 Caderno

Foram ot seguintes os orccoi finais
Nova Iorque, ontem, em dólares.

33 1/2
Airco Inc
27 5/8
Alcan Al um
40 3/4
Allied Chem
31
J/8
AIÜs Chalmers
43 3/4
Alccn
12
Am Airlines
28 3/4
Am Cytenamld
60 3/4
Am Tel 3. Tel
19 1/4
AMF Inc
30 1/2
Anaconda
17
Asarco
Atl Richfíedd
51 1/4
Avco Corp
25 7/8
Bendix Corp
39 3/4
21 1/2
Ben CP
24 1/4
Bethlehem Steel
Bceing
99
30
Boise Cascade
30 5/8
Bord Warner
13 1/3
Braniff ¦
16 1/4
Brunswick
72
Bourroughs Corp
34 1/4
Lampbell Soup
55 5/8
Caterpillar Trec
55 1/8
CBS
32 3/8
Chessia Systemm
11 5/8
Chrysler Corp
23 1/2
Citicorp
21 1/2
Coca Cola
19 5/8
Columbia Pict
Communications Sa15 7/8
teilire
22 1/8
Cons Edison
29 1/4
Continental CM
32 5/8
Control Data
55 1/4
Corning Grais
49 1/4
CPC Intil
33 7/8
Crown Zellerbach
25 5'»
Dow Chemical
42 7/8
Dresser Ind
115 1/2
Duponí
7/8
Eòstern Air
55 5/8
Eastman Kodak
16
5/8
Paso
El
Companyn
29 1/2
Es ma *k
46 3/4
Exxon
33 1/2
Fairchild
13 5/8
Firestone
49 1/2
Ford Motor
60 1/8
Gen Dynamics
52 3/4
Gen Eletric
31 3/4
Gen Foods
61
Gen Motors
28 7/8
GTE
28 7/8
Gen Tire
163
Getty Oil
17 1/4
Goodrich
17 1/4
Goodyear
27
l/B
Gracew
8
GT Atl & Pac
24
Gulf o:i

ne

Bolsa

de

Algodão—Nova forque—Julho
(Cents por Librai
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O algodão veio reagindo desde o princípio do.
ano e está agora a preços que permitiram ao
Governo retirar, o subsídio para a exportação.

Mercado externo

Cotações da Bolsa de
. Valores de Nova Iorque
Nova lerqua
Bois; de Valorei

D

Em assembléia realizada ontem, a V e p 1 a n Residência autorizou a distribuiçào total de Cr$ 18
milhões em dividendos,
equivalentes a 26,27% do lucro. Foi decidida, também,"
a destinação de Cr$ 75 milhões do saldo da conta dé'"
lucros acumulados para au- .
mento do capital.
Foi constituído ontem,'
oficialmente, o Instituto Pe- '
t r o q u único Latinoamericano (Ipla), em reunião re- '
àiizada em Buenos Aires. O "
brasileiro, Konaido Miragaya, diretor da Fetroquisa, .oi eleito primeiro vicepresidenve.
Depois de ocupar por
sete anos vários cargos de
gerencia na Ingersoll-Rand
do Brasil, Sérgio Tavares
da Sdva acaba de assumir
a direção comercial para os
setores de . Construção • ««
M i n e r ação, Ferramentas
Pneumáticas e Compresso-.,
res Industriais. Ele é o pri-meiro brasileiro a exercer,
função desse nível na em- •
presa.
....
A Editora Campus, de livros técnicos, está lançandonovos títulos: Introdução à.
Econometria, de Kelejian e
Oaies; Os Métodos Projetivos, de Didier Anzeu;
uimensões do Desenvolvi-"
mento Brasileiro, de Wenner Baer, Pedro Geiger e '
Paulo Roberto Haddad; e'
Antropologia Social da Reli- !
gião, de Evans Prichard.
Thomas Paul Mangan é
o novo diretor-suiperinten-'
te da Pedro Domeoq do Brasil S/A, em substituição a '
Afonso Paez Moreno.
Resultados da Fábrica
Bangu, segundo análise da •'
Caravello, em termos notninais: receitas, mais 173%; '
lucro disponível, mais
67,9%; lucro por ação, mais
64,5%. O grau de endividamento caiu de 2,15 'para
1,18 e a rentabilidade 4£í
capital próprio subiu de 11
para 20,7%.
A Marobrás está exportando para o Paraguai um
conjunto móvel composto
por alimentador, britadofy
rebritador de rolo e correias
transportadoras — parte de<
uma encomenda de 200 mil'
dólates.
._,„„
é Um certificado de Honra ao Mérito foi conferido,
pelo Lions Clube do Rio à
Ishibrás, por ter tido ela
um dos mais baixos índices
de acidentes do trabalho
em 77.

m-?-^

m ^r^

4800.

São Paulo — O diretor-flFontes ligadas a bancos
nanceiro da Vibasa (Villa- de investimento dão como
res Indústria de Base SA), certo, porém, o lançamento
John Caleton, disse ontem de ações e debêntures no
que a empresa realmente I valor de 40 milhões de dóladeterminou a realização de res (quase Cr$ 800 milhões;.
estudos sobre a conveniên- O que faltaria acertar,, seoia de levantar recursos pa- gundo se comenta, seda ora seu plano de expansão percentual de sobras de
do mercado acionário, mas subscrição a serem garantique "nada ainda foi decidi- das pelo BNDE e o sinal
verde da CVM — Comissão
do ou definido".
— Esses estudos estão de Valores Mobiliários.
sendo realizados — acresOs estudos estão sendo
cenitou — mas uma decisão realizados pelo Unibanco e
desse tipo requer a análise Itaú — lideres da opeem profundidade de' todos ração. Há dias, um diretor
os aspectos da operação. do Itaú referiu-se ao lança,
Por isso, posso apenas mento como "coisa muito
adiantar que seria prema- fina", o que se deve tanto
turo qualquer pronuncia- ao valor da operação quanmento quanto à viabilidade to ao fato de se tratar de
do lançamento (.underwri- uma iniciativa pioneira do
grupo Villares.
ting).

Titulei
Ind Villares op
Ind Villares pp
Itaubanco on
Itaubanco pn
Itausa on
Jul Arroyo on
Lada pp
Lat P Caldas op
Light on
Light op
Light op
Loias Americ oo
Madeirit op
Manonava In pp
Manah op
Manai a op
Mangels Indi op
Maqs Pirat pp
Melhor SP pp
Mendes Jr pp .
Merc S Paulo on
Merc S Paulo pn
Mesbla op
Mesbla pp
Metal Leve pp
Moinho Sant op
Nacional on
Nacional pn
Nakata pp
Nord Brasil on
Nordon Met op
Noroeste' Est on
Noroeste- Est pp
Orniex pp
Paraná Equip op
Paraná Equip pp
Paul F Luz 6n
Paul F Luz op
Perdigão pp
Perdigão pp
Pet Ipirenga op
Petrobrás on
Petrobrás pn
Petrobrás pp
Plr Brasília op
Pir Brasília pp/a
Pirelli op
Pirelli pp
Pia Monsanto pp
Premesa pp
Real on
Real pn
Resi Cia Inv on
Real Cia Inv pn
Real de Inv on
Real de Inv pn
Keal Part pnb
Real Part on
Refr. Paraná pp
Sadia Avicoi p
Sadia Concor p
Schlosser op
schlosser pp
Servix Ene op
Sharp op
ònarp pp
àuim Uril pp "
Sid Açonorte op
Sid Açonorte ppa
Sid Cofcrraz op
Sid Guaira pp
Sid Nacional ppb
Sid Riogrand op
Sid Riogrand pp
Sifco Brasil op
Solorrico pp
Sorana op
Souza Cruz op
Springer Adtn pp
St* Olímpia op
Sta Olímpia pp
T Janer pp
Tec Ns Carmo op
¦ Te ler i on
Telcri on
Telesp oe
Telesp on
Telesp pe
Telesp pn
Tex G Calfal pp
Tex Renaux pp
Transparana pp
Tub Brasilit op
Unibanco on
Unibanco on
Unibanco pn
Unibanco pp
Unipar oe
Uni par d*
Vile R Doce pp
Valmet op
Varig pp
Veptan o*
Veplan pe
Vulcafaras pp
Wagner op
Wagner pp
Zeníni pp

NO ANO
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Vibasa ainda estuda
lançamento de ações

ro «uniwi

IBV

5600.

O administrador da carteira de outro banco de lnvestimento frisou que '.'o
mercado não vai se ressentir desse adiamento, pelo
simples fato de que já estão
entrando os recursos dos
fundos de pensão, e das
seguradoras".
A Corretora Lara, em sua
última carta mensal, chama a atenção dos investidores para que se voltem
"a seleção de 'opções para
na
segunda linha de capital
privado, nacional que possuam boa rentabilidade,
como maneira de antecipar.
a aquisição a preços menores — em vista do grande
volume de recursos que.entrará no mercado no segundo semestre". Acentua que
os novos lançamentos iunderwritings) previstos não
são suficientes para absorver esses recursos, os quais
terão como única opção a
compra de ações em pregão.

Cotações da Bolsa do Rio

l°/6/Z8

EMPRESAS

O presidente da Bolsa do Rio, Fernando Carvalho, disse ontem não acreditar que o adiamento,
para setembro, da liberação dos recursos dos Fundos
Fiscais 157 pelo Banco do Brasil às instituições possa reverter o comportamento altista do mercado,
uma vez que o volume alocado pelos vários investidores institucionais
tem sido a níveis permanentes
e tem aspectos definitivos.
Ele lembrou que esse tipo de investidor
vem
há algum tempo criando uma tensão maior jána segunda e terceira linhas, desconcentrando portanto
as posições antes maciças nas blue-chips.
REESCALONAR

Quinta-feira,

D

Valores

13 7/8
Gulf «.Western
258
IBM
33
Int Harvester
41 ¦ 7/8.
Int Paper
31 1/8
Int Tel & Tel ¦
76 7/B
Johnson & Johnson
26 1/6
Ka ser Alumm
25 1/2
Kenneçott Cop
31 3/4
Liggett & Myers
18 3/4
Litton Industm
23 5/8
Lockheed Airc
1/4
Ltv Corp
Manafract Hanover
36 3/8
58 1/4
Merck
64 1/2
Mobil Oil
50 3/8
Monsanto Co
49 3/8
Nabisco
22 1/2
Nat Distillters
54 1/4
NCR Corp
18 3/4
N L Indust
25 3/4
Northeast' Airlines
24 3/4
Occidental Pet
15 5/8
OHn Corp
21 5/3
Owens tllinoit 'El
24
1/8
Pacific Gas *.
5/8
Pdn Am Wond Air
3/8
Penn Central
30 5/6
Pepsico Inc
32 5/8
Pfizer Chás
67 1/2
Phillip Morris
33 1/2
Phillips Pet
37 7/8
Polaroid
85 5/8
Procter & Gamble
27 3/4
RCA
57 1/2
R-.ynolds Ind
32 1/8
Reynolds Met
40 1/4
Safeway Strs
15 5/8
Scott Paper
32 7/8
Shell Oil
22 3/4
Slnger Co
69 5/8
Smithkeiine Corp
41 3/4
Sperry Rand
41 7/8
STD Dil Calif
51
STD Oil Indiana
44
Stown
104 3/8
Toledyna
31 3/4
Tenneco
24 5/8
Texaco
78 7/8
Texas Instruments
29
Tex I ron
2?
Trans World Air
33 7/8
TwenfCent Fox
39 3/4
Union Cerbido
7/8
Uni royal
3/4
United Brands
7/8
Us Industries
7/8
Us Steel
West Unfon Corp
1/2
Westh Elect
7/8
Woolworth
7/8

Chicago e Nove lerque - Cotações
futures nas Bolsas de mercadorias de
Chicago e Nova Iorque, ontem:
Mia

Fechamento

Dia anterior

AÇ0CAR (Nl)
cents por libra (454 gra)
Ní

Mia
Março
Maio

Fechamento Dia
Anterior
180,00 179,00
179,00
161,00

MILHO (CHICAOO)
canis per hushel. (25,48 In)

Julho

269

i iu
¦._,
,„
Setembro
269
ci'Í°u
?«
?I2
Deiembro
273
Setembro
777
778
M,rço
279
Outubro
792
790
M,io
283
Janeiro
825
843
ju|ho
284
Março
871
870
SSSfc
915
8M
Setembro 925 908

270
269
274
281
285
286

I

-HIO OE SOJA (CHICAOO)
-onts, per libre («54 gn.)

ALGODÃO (MY)
Julho
28,35
28,97
.«ni. __.. Ilh» (4_1 ara.
Agosto
Setembro27,72
27,27 28,28
27,55
"nu per libra (aja en)
Outubro 26,40 26,70
Julho 60,40 60,20 Dezembro 25,60 25,88
Outubro 62,35 62,43 Janeiro 25,40 25,52
Dezembro 63,76 63,97 Março 25,25 25.25
'
Março •
64,78
64,85
_^^
(CHICAGO)
h,?£
ÍlÍl
«'o„
SOJA
bushel (27,22 kg)
.
ol°bro
«ÍO
8.15
«ant. per
r_Lr_.ii
rã-ií Agosto
Julho 728
73*
745
CACAU (NI)
734
Setembro 709 709
cents por libra (454 _n)
Novembro 678 675
Julho 132,70 133,35 Janeiro 682 678
Setembro 129,25 130,50 M».S° 68B 6?5
Dezembro 125,60 126,65 M»'° *J? _|_
Março
123,10
123,80
Julh0
68a
M5
Maio
121,25
121,80
Julho 119,50 120,20 TRIGO (CHICAGO)
Setembro 118,00 118,70 cents per bushel (27,22 -9)
CAFÉ' (Nl)
Julho
332
33»
335
343
P«r Ura (454 «,,)
Wjjjjgo
Março
344
350
Julho
170,99
168,70
Maio
342
349
Setembro 165,50 162,42 Julho 336 337
Dezembro 158,00 155,13
Março 153,50 151,70 METAIS
Maio 149,50 148,88
Julho 148,50 146,75 Londres:
Cotações dos metais M
Setembro 144,50 143,50 Hondrej, ontem:
Cobre
vista 767,50
. 71*00
COIRE (Nl)
*
meses 787,00 788,00
¦•_.
,-__
3
cents por libre
(454 gra)
s„1Ilh(1 (s„nd,r„
i vista
6495
6_0S
Junho 64,70 65,30 3
meses 6400 6405
Julho 65,30 65,90 Estanhe (High grade)
vista
6500
6510
Agosto 65,90 66,50 à
Setembro 66,40 67,10 3
meses 6405 6415
Dezembro 68,10 68,70 Zinca
vista 318.00 319,00
Janeiro 68,60 69,20 à
meses 328,00 328,50
Março 69,60 70,20 3
FARELO DE SOJA (CHICAOO) ?»*
30060
j,
3Q0
'_ dtlaro»
3
per tonelada
me,e_ 307,50 308,00
7 meses 300,60
Julho
183,60
185,10
,
„•,'_..¦-..
Agosto 184,20 184,50 Nota: Cobre, Estanno, Chumbo e Zinco
Setembro 183,50 183,80 - em libras por toneladas.
em pence por ene»
Outubro 180,00 179,30 Prata
Dezembro 178,30 177,00
troy (3l,103grs).
Janeiro 179,00 177,50 Ouro — em dól»r_. por onça.
c»nl.

JORNAL DO BRASIL

Quinta-feira,

D

l°/6/78

Presidente da Ademi acusa
BNH de financiar obras sem

SERVIÇO FINANCEIRO

J

aplicá-los no open a ganhos
de 3 a 4% mensais, "não
é bom negócio". Na sua opinião, em prazos curtos, "às
vezes pode dar sorte, mas
a médio prazo não há gahos". De acordo como Ministro da Fazenda, não há
como se cogitar em duas taxas cambiais, como ocorreu
no passado, pois isto levaria
a casos de superior e subfaturamento.
O diretor do Banco Real
se referiu, no entanto, sobre
a falta de coordenação entre as operações de cambio
e de open market pelo próprlo Banco Central. Acrescentou que esta falta de
coordenação permite a captação de recursos a baixo
custo no mercado interbancario de cambio para aplicação no open market, além
da especulação — já reconhecida pelo próprio presidente do Banco Central,
Paulo Lira — com a Resolução 432, que assegura a
remuneração dos custos externos ao tomador de recursos que vier a depositá-los
no BC, quando eventualmente ociosos.

Cheque BB

Overnight

(%aoano-osultimo$
«wdfitsv
80-

(taxas anuais emLTNos
últimos seisdiasl
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40-
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4a 5a ça 2« 3<> ontem

Mercado de LTN
O marcado aberto, de Letras do
Tesouro Nacional manteve-se com as
dos dias anmesmas características
tarloras. A maior parte das instituiapenas
financiar suas
ções procurava
potlç&ei a curtíssimo prazo, reduzi»
do .assim o volume de operações de
compra • vanda. Com a ligeira elevação nas taxai dos financiamentos
overniejht o mercado voltou a gerar
maior tendência vendedora de papeis,
principalmente nos de curto prazo.
A» LTNa mais negociadas foram as
com vencimento em agosto cotadas na
fãixã de 33,55% ate 32,80% da desconto ao ano. Os -financiamentos pelo
prazo de um dia situaram-se am 3,10%
na'abertura, chegando a 3,50% ao
mês, para fixarem-se em 3,20% ao
mês no fechamento. O volume de operações com Letras do .Tesouro Nacional
«awbü è OI W)i*iHi6es «ft milhões,
segundo a ANDIMA. A seguir, as
taxes médias anuais de
desconto' de
' ' ""
todos os vénciméíiío»!
Vencimento

Compra

07/06
14/06
21/06
23/06
28/06

30,32
31,67
32,12
32,27
32,55

Vende
29,07
30,82
30,32
31,57
32,10

05/07
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
22/11
29/11
15/12
19/01
23/02
16/03
20/04
18/05

33,77
33,74
33,70
33,65
33,60
33,55
33,47
33,35
33,17
32,95
32,80
32,79
32,75
32,72
32,70
32,67
32,66
32,63
32,59
32,56
32,52
32,37
32,15
.31,90B 31,77
31,47
31,07
30,95
30,62
30,10
29,57
29,05
28,37

34,12
34,09
34,05
34,00
• 33,95
33,85
33,77
33,65
33,47
33,25
33,10
33,04
33,00
32,97
32,95
32,92
32,89
32,85
32,82
32,78
32,75
-32,60
32,37
.32,12
' 3$,00 •
31,70
31,30
31,20
30,95
í 30,45
29,95
29,45
28,80

Títulos públicos
A elevação nas taxas dos financiamentos de posição a curtíssimo prazo voltou a reduzir o volume
de operações efetivas de compra e venda do mercado secundário de títulos públicos'; • privados de
renda. As taxas dos financiamentos overnight iniciaram em 3,30% ao mês, chegando a 4,00%. No
fechamento as taxas declinaram para 3,00% ao mês,
coma média dos negócios a 3,50% ao mês. As Obrigações Reajustaveis do Tesouro Nacional com cinco
anos de prazo e juros anuais de 6% com vencimento em 1980 tiveram seus preços situados em 95,00%
e 95,20% de desconto, respectivamente para compra
e venda. As ORTNs de maio têm seu valor nominal
fixado em CrS 262,85. O volume de operações com
esses papéis somou Cr$ 6 bilhões 81 milhões, segundo a ANDIMA.

V_
Interbancário

Bolsa
Londres — A. Bolsa de
Valores de Londres recuperou-se ontem, gradualmente, de sua depressão da véspera e os fundos de Estado,
geralmente estáveis, ganharam em toda linha de 1/16
a 1/4 de ponto. Os valores
Industriais de prestigio, que
atraíram a maioria dos dos
investidores, avançaram de
2 a 9 pontos. O indice industrial do Financial Times
fixou-se em 478,8 pontos,
representando alta de 6,3
pontos sobre o fechamento
do dia anteiro.

O mercado interbancário
de cambio para contratos
prontos apresentou-se oferecido durante todo o período, registrando um volume
fraco de negócios. Ais taxas
para telegramas e cheques
entre
situaram-se
Or$ 17,627 e Cr$ 17,625. O
bancário futuro esteve procurado, também com volume fraco de negócios, realizados a Cr$ 17,700 maTs
1,95% até 2,47% ao mês para contratos com prazos de
30 até 180 dias, respectivamente.

Taxas de câmbio

Eurodólar

(BNH) vem desviando parte dos seus recursos para
obras oúe não têm nada a ver com a habitação".
A crítica foi feita pelo presidente da Associação
dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário — ADEMI, Sr Mauro Magalhães, ao depor ontem perante a CPI que investiga a especulação imobiliária.
Citou como exemplos dessa "distorção" das finalidades do BNH dotações para obras como Itaipu,
ou, então, operações financeiras, tais como a compra de vultosos títulos de especulação financeira —
Obrigações da Eletrobrás — além de irrigar com
seus fundos próprios linhas de financiamento alheias ao mercado habitacional, tais como o Procap
e o Progiro. Isto ocorre, acrescentou Mauro Magalhães, justamente quando "se avizinha uma violenta crise social no mercado imobiliário, com o desaquecimento da construção civil, e o desemprego
de milhares de trabalhadores".
JOGAR COM REGRAS
Os empresários, afirmou
o Sr Mauro
Magalhães, desejam "regras claras de jogo, por parte do Governo,
para enfrentar a crise".
Propôs ao Governo uma
solução para os altos custos
dos Investimentos em iníra-estruturas urbanas, nas
regiões periféricas aos
ce n t r o s urbanos.
grandes
"Os empreendimentos
imobiliários devem ter, nessas
áreas, uma seriedade muito
maior do que a que apresentam hoje. Os empresarios poderiam executar tais
obras, com financiamento
do Governo, para pagamento a ser amortizado em médio prazo".
Alertou para o fato de
que as obras do metrô carioca começarão a ser fina-

%
dias
.mí,
meses
meses
6 meses'

*. ano

7 11/16
7
7 1/27
7 3/4
7
7
7
8 12
8

«A
Em
Argentina
Austrália
A"!T'8
gé giça
Bolívia
Inglaterra

9/16
3/8
5/8
7/8
3/8

8 9/16 ?»""« • »° dl"

8 11/16

Canadá
Francos
"
Sulcas
chile
Colômbia

«t Dinamarca
Egito
Equador
' França
"8 Jordânia
I 1/4 Kuwait
1 5/8 Hb»P°
n/i* México
11 13/16
Norut9,
""»•»Peru
Filipinas
oz,

mês
mMM
meses
6. mesas
1 ano
.„„
|,

11/8
,,,.,,,.
"<
!
1 3/8
1 3/4
l1 15/16
K/i/k

„,
%
I

m«.
m"
meses
meses
m....
*<k meses
1 ano

ti

•) O/IA
3 9/".
3 9/16
3 9/16
•> 11/li
3 11/16
3 13/16

Portugal
A. Saudita
-i '/,6 Espanha
Afr!c» d° Sul
3 7/1*
3 7/16 Suécia
3 7/16 5uiça
o/n Uruguai
31 9/14
Venezuela
3 U/16 Alem. Ocd.

US}
0,0012
1,1325
0,0667
0,0306
0,0495
1,8385

Em CrS
0,0212
20,0453
1,1806
0,5416
0,8762
32,5415

l*"l ?HS2
0,8908
15,7672
O'0321 0,5682
0,0262 0,4637
0,1771 3,1347
2,56 45,3120
0,0403 0,7133
0,2180 3.8586
3.2154 54,3196
3,6029 63,7713
%l4.*i
£'U2S
0,0438 0,7753
0,1844 3,2639
0,0076 0,1315
0,1360 2,4072
0,0219 0,3876
0,2898 5,1295
''l5,° 20,3727
0,0124 0,2195
0,2164 3,8303
0,5319 9,4146
0,1736 3,0727
0,2328 4,1206
0,4803 8,5013

lizadas, gradualmente, já a
partir
"Uma do próximo ano.
grande quantidade
de trabalhadores começará
a ser liberada. Quem vai
absorvê-los? A maioria das
grandes obras já estão concluidas, e.só a construção
civil poderá ocupar essa demanda por emprego".
Como reivindicações,
Mauro Magalhães reiterou
o pedido dos empresários
para que se mude a Resolução 386. Pleiteou a permissão de os bancos de investimento descontarem as
promissórias correspondentes às parcelas não ftoanciadas nas vendas de imóveis, além de se poder dar
em garantia para operações
de empréstimos de capital
de giro imóveis dos ativos
Imobilizados das empresas
construtoras.

Lynce diz que distância
da UPC gera especulação
A distancia entre a correção monetária da moeda
do mercado imobiliário —
a UPC (Unidade Padrão de
Capital) — e a evolução dos
da construção civil
custos
"é um dos fatores de estimulo da especulação imobiliaria", afirmou, também
em depoimento na CPI, o
diretor de Habitação e Hipoteca da Caixa Econômica
Federal, Sr Léo Lynce de
Araújo. Esta distorção,
acrescentou, leva a outra,
ou seja, "o pagamento por
fora" exigido pelo vendedor
do imóvel ao comprador, aso caráter de
sumindo hoje"convenção
esquase uma
peculativa" ho mercado;
Além de defender a urgente criação de leis que disciplinem o uso do solo, Léo
Lynce de Araújo lançou a
tese de que a Caixa Econômica deveria participar, j untamente com o BNH, da fixação da política habitacional, "porque detemos 50%
da captação de poupança,
enquanto os demais agentes
privados alocam apenas
20% contra 30% das Caixas
estaduais". Tais agentes,
"Incapazes de captarem mais
por si mesmo, vivem de repasses do BNH, o que, na
outra ponta, pressiona as
atividades da Caixa".
A Deputada Lígia Lessa.
Bastos (Arena-RJ), perguntou ao diretor da CEF se
a reabertura de financiamentos para imóveis usados
estaria condicionada à colocação no mercado do estoque de imóveis novos financiados pela Caixa na região
da Barra da Tijuca, no Rio
de Janeiro, envolvendo
massa de recursos da ordem de Cr$ 6 bilhões. Léo
Lynce evitou esse raciocinio, mas defendeu os financiamentos como "válidos
para o processo de expansão

do Grande Rio; no caso
dos financiamentos de Imóveis usados, eles beneficiariam as vendas dos imóveis
novos". Somente em usados,
a CEF aplicou Cr$ 2 bilhões
501 milhões na região do
Rio, atendendo a 5 mil 463
propostas, o que significou
a liberação de recursos próprlos
para os mutuários
"novos".
Negou ainda que a Caixa
venha atendendo pedidos
de seus. próprios funcionarios,
juros favorecidos —
"não adamos
nada abaixo do
teto mínimo de 6% ao ano"
e contestou pergunta da
Lígia Lessa, BasDeputada "vultoso
émpréstitos sobre
mo" que a CEF teria realizado há quatro anos para
o Grupo Sérgio Dourado.
"Talvez o maior corretor do
pais, Sérgio Dourado não.
fechou nenhum empréstimo
nesse teor. Corre, isto sim,
que o Grupo tem-se associado com a maioria das construtoras e corretoras que
lançam no mercado, não
sendo mais do que um mero
participante".
O diretor da CEF admitiu que há práticas especulativas no mercado de imóveis novos, agora em decréscimo em virtude da retração "normalmente
dó crédito. Tal ativlexercidade,
à
da pelos que se dedicam
aplicação de capitais", "não
é defensável; precisa ser
eliminado esse atravessamento dos capitalistas na
comercialização das unidades produzidas pelo Sistema
Financeiro da Habitação".
Geralmente, o atravessador
aplica pequena parcela de
capital, no lançamento da
obra, e sua transferência,
"quando concluída, dentro
de 180 dias do habite-se, pode gerar altíssimo rendimento".

Sacola. 0

NEC lamenta e
critica escolha

Brasília — O Ministro das ternational Standard EleComunicações, Sr Euclides tric Corporation (ITT) e
Quandt de Oliveira, anun- suas parceiras União de Inciou ontem, através de nota dústrias Petroqimicas S/A
divulgada por sua assesso- (Unipar), Pereira Lopes —
ria de imprensa, a escolha Ibesa Indústria e Comércio
das empresas L M Ericsson S/A, Companhia de Telefo(sueca) e o Grupo Atlântica nes do Brasil Central e Brade Seguros como "preferên- silLnvest S/A — Investimenciais" j^ira a fabricação no tos, Participações e Negopais, a partir deste ano, de cios. As colocada em terceiCentrais Telefônicas Pro- ro foram a japonesa Nipcessadas por Armazena- pon Electric Company —
mento (CPAS).
NEC — e a sócia nacional
De acordo com a nota, as Companhia Docas de San"serão
indicadas
convoca- tos.
das a incluir em seus estaA decisão do Ministro
tutos, nos acordos de ac^o- Quandt de Oliveira acontenisitas e nos documentos bá- ceu no último dia previsto
sicos da empresa, que cons- pelo edital de. concorrência
tituem para a instalação para o anúncio da escolha.
das CPAS, dispositivos que Ele prevê a formalização do
assegurem a consecução dos primeiro contrate pela emobjetivos visados na política presa indicada para a insindustrial de telecomuni- talação de OPAS icom a Tecações". Não havendo açor- lebráis ainda nos primeiros
do, prossegue a nota, será dias de junho, "assegurando
chamado o proponente olas- a implantação até o final
sificado em segundo lugar, de 1978 dos 50 mil terminais
e, persistindo o Impasse, se- em São Paulo".
rá chamado o terceiro ciasO anúncio, pelo Ministésificado. ,
rio das Comunicações não
As empresas classif içadas, justificou a indicação das
. segundo a ordem de prefe- empresas preferidas, e nem
rència, foram em segundo foram divulgados itens das
lugar a norte-americana In- propostas das concorrentes

cobal

que disputavam na fase
final a fabricação das centrais telefônicas. Segundo a
assesoria de imprensa do'
Sr Quandt de Oliveira "os""
critérios que pesaram para"
a decisão final serão apresentados durante encontro
que ele vai manter com a,,
imprensa esta semana .
Concorreram na primeira,
fase, desde a instalação da'
concorrência em 1976 além„
da Ericsson, a NEC, a ITT,r
A General Telephone and •
Electronics (GTE), a Siemens AG e a Philips, estão
eliminadas na fase de préqualificação pelo não aten-ui
dimento de grande número;.
de requisitos constantes do
""¦
edital de concorrência".
Ainda de acordo com as
explicações contidas na,,
nota do Ministério das..
Comunicações foram soli-"
citados os preços- para o ;
fornecimento de centrais, i
CPA-espacial para a cidade .-,
de São Paulo e mais "al-°
guns esclarecimentos", chegando-se finalmente à deci- .
são apresentada pelo Ministro "após reunião que man- .
teve com a diretoria da Telebras".

cia. brasileira
de alimentos

EDITAL

CPA tem base em
sinais digitais
CPA (Central de Programação Armazenada) é um
novo tipo de geração de telefones, segundo o qual as
ondas sonoras são transformacias em sinais digitais
que percorrem as linhas,
imunes a interferências,
conferindo-lhe maior fidelidade dé som, além de permitir maior capacidade de
transmissão.
Baseada exclusivamente
na técnica digital, dos computadores, a CPA constitui
um passo à frente em relação às centrais telefônicas
eletromecanicas, pois sua
tecnologia é bem mais acessível.

BANCO.DO BRASIL S. A.
CGC n.° 00.000.000/0047-74

OBRIGAÇÕES REAJUSTAVEIS
DO TESOURO NACIONAL

.Saxja

Consoante instruções do Banco Central do
Brasil, lembramos que podem ser apresentados
para imediato resgate os certificados representativos de Obrigações Reajustaveis do Tesouro Nacional vinculadas ao extinto Fundo de
Indenizações Trabalhistas, vencidos e não prescritos.
,

Telefone para 264-6807

ErÍCSSOIl e Atlântica

Brasília — "Acho lamentável que a NEC (Nippon
Eletric Company) tenha
perdido a oportunidade de
fabricar as CPAS (Centrais
Telefônicas Processadas por
Armazenamento). E não conheço os critérios que definlram esta escolha", disse
ontem o presidente do Conselho Diretor da NEC, o exMinistro das Comunicações,
Coronel Hygino Corsetti, ao
conhecer a indicação da L
M Ericksson para a instalação dessas CPAS.
Segundo o Sr Hygino Cors&tti, "não houve surpresa
no resultado, porque alguns
boatos sempre surgem,
mas
continuou — "náo posso
criticar a escolha porque
não conheço as outras pro"O
que posso dizer
postas."
prosseguiu — "é que a
NEC apresentou uma proposta clara e atendendo, a
todas as solicitações do edital."
As exigências, segundo
ele, que poderiam ter maior
peso político.na decisão, que
são nacionalização de produto de capital e de tecnologia, "têm sido evidentemente cumpridas pela NEC
como objetivos a
serem
Ministério da Agricultura
permanentemente alcançados". Ume evidência — continuou — "é que a NEC do
Brasil já é empresa 100%
nacional e com índices de
nacionalização igual ás empresas mais antigas no
pais."
Para o Sr Hygino Corset- uma empresa a serviço do abastecimento
ti, outro fator "ade surpresa
na decisão foi
pouca importancia atribuída ao pre"no
ço das CPAS". Para ele,
final sempre quem paga 0
TOMADA DE PREÇOS N.° 07/78
mesmo". Consio assinante "seria
imposivel
derou que
serem apresentados preços
Inferiores aos que a NEC
propôs durante a concorrència, e com tendência a
se reduzirem mais na medida da fabricação de novos
terminais."
A Companhia Brasileira de Alimentos — COBAL torna
"A telefonia é um setor
'
que começa a estagnar",
público, que fará realizar tomada de preços para construprosseguiu ele, em função
ção do seu edifício sede, em Brasília — DF.
da continua elevação do
preço nos telefones e assiA documentação será recebida até às 17:00 (dezessenaturas. O que pretendemos
em nossa proposta íoi colote) horas do dia 22 (vinte e dois) de junho de 1978, na
car os terminais a preços
sala
da Divisão de Licitações da COBAL, sobreloja do Edii
o
desencompatíveis com
volvimento do país e o mais
fício Bittar, W/3 Norte, Superquadra 513, lote 1, Braadequado índice de naciosilia.- DF.
nalização."
o SrHygino CorSegundo
Os interessados poderão obter o edital, demais dosetti, "ao fazermos a nossa
proposta levamos em conta
cumentos e informações, a partir do dia 6 (seis) de junho
o preço final do produto,
de 1978, no local e endereço acima referidos.
mas ficamos surpresos ao
saber que para o presidente
da Telebrás isso náo era tão
Importante."
Brasília (DF), 30 de maio de 1978

Carregadinha
de utilidade.

A taxa interbancária de cambio de O dólar foi neoociado ontema Cr*
Londres, no mercado do eurodólar, fe- 17,600 para compra e Cr$ 17,700 para
chou ontem, para o período de seis venda.,Nas operações com bancos sua
meses em 8 3/8%. Em dólares, fran- cotação foi de Cr» 17,625 para recos suíços e marcos foi o seguinte
Passe e Cr» 17,685 para cobertura. As
teu comportamento. Ialc" médias tiue se seguem tomam
por base at cotações de fechamento
mercado de Nova Iorque.
Dólares
no

7

Preferência para fabricar CPA

elo com habitação f jca com
qualquer
Brasília — "O Banco Nacional da Habitação

Simonsen nega ser geral
especulação com câmbio
Brasília — O Ministro da
Fazenda, Sr Mário Henrique Simonsen, ao comentar
ontem a denúncia do diretor da área internacional
do Banco Real, Sr Juarez
Soares, segundo a qual as
multinacionais estariam obtendo ; 1 u c r o s distorcidos
com a aplicação no open
market de recursos obtidos
no mercado de cambio, reconheceu que efetivamente
algumas podem tê-los obtido, mas negou haver uma
prática generalizada.
"Pode ser que esta prátlca seja um bom negócio cm
ocasiões eventuais, mas não
se pode comparar, evidentemente, as flutuações do open com as do mercado de
cambio. Num empréstimo
externo, se tem a taxa de
cambio, que está a pouco
mais de 27% nos últimos 12
meses, os juros, pagos em
moeda estrangeira, e ainda
as' comissões, o que é superior as taxas dás LTNs", observou 0 Sr Simonsen.
"Segundo
ele, diante desta
quadro, obter. recursos no
mercado de cambio para
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l9 Caderno

D

e faça uma assinatura do

Rio de Janeiro (RJ), 1.° de junho de 1978

JORNAL DO BRASIL

Agência Centro do Rio de Janeiro

MARIO RAMOS VILELA
Diretor Presidente

Comunicado

É nisso que dá #
botar o seu dinheiro
pra rodar.
Os .portadores cujos Títulos de Capitalização SULACAP
estejam em vigor, com as combinações abaixo, não
precisam pagar mais e podem passar em um de nossos
escritórios para receber o valor integral de seus títulos.
•*¦¦

.1,1

"¦

RESULTADO DO SORTEIO MENSAL DOS-TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO SULACAP

UOJ-DAO-PUV-IUT-UTV-YAZ
Compre Títulos de Capitalização Sulatap.
SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S.A.

BANCO DE INVESTIMENTOS GARANTIA S/A
Comunicamos aos nossos clientes os novos telefones sequenciais do departamento de Open Market.
MERCADO: * 221-9425
CLIENTES : * 221-9438
Os demais departamentos continuarão atendendo nos antigos números.

Empresa vinculada à

ÔSUL AMÉRICA
ccr.iinnc
SEGUROS

m
Bote seu dinheiro pra rodar.
Wm%mmSmWmm**
Edifício Sulacap - Rua da Alfândega, n? 41 - Tel.: 221-2102
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Falecimentos

«Ml

Rio de Janeiro
Sabatlião Bittencourt Gomas
é» Oliveira, 70, comerciante, na
Beneficência Portuguesa. Natural da Bahia, morava em Ipanema. Solteiro, tinha sobrinhos.
Insuficiência cardíaca.
Antônio Ivii do Miranda, 70,
Beneficência
comerciante, na
Portuguesa. Português do Porto, morava em Rocha Miranda.
Casado com Luísa Lopes, tinha
dois filhos e netos. Embolia cerebral.
Joio da Costa Comas,
66,
comerciário, no Hospital Obra
de Assistência Portuguesa. Nascido no Rio de Janeiro, morava
em laranjeiras. Era casado com
Aurora G da Costa. Infarto do
miocárdio.
Severino Ferreira de Morais,
74, militar da reserva, no Hospitai Central da Marinha. Natural da Paraiba,
morava
em
Quintino. Tinha quatro filhos e
netos. Edema pulmonar.
Marco* Castanho, 13, estudente, em uma loja comercial
•m Duque de Caxias (RJ). Cario-

ca, morava na Penha. Era filho
de Antônio Joaquim Castanho
e Percina Lopes Castanho. Carbonizado em Incêndio.
Edith Castro Araújo Piris o
Albuquerque, 59, Inspetora federal, na Beneficência Portuguesa. Natural do Rio de Janeiro,
morava no Leblon. Casada com
Raymundo Piris e Abuquerque,
tinha quatro filhos e netos. Embolia pulmonar.
Vtanna,
Incornata Coronoio
82, no Prontocor. Carioca, realdente em Copacabana, ere viuva de Antônio Vianna Sobrinho.
Tinha quatro filhos e netos. Parada cardíaca.
Fátima Mari* Pereira da Crui,
72, ne residência «m Bonsucesso. Nascida no Rio de Janeiio,
solteira, tinha sobrinhos. Edema
pulmonar.
Helena Baptista doi Santos,
Campo
69, na residência em
Grande. Natural de São Paulo,
•ra viúva do Francisco D. dos
Santos, Infarto do miocárdio.

Estados

¦

Renato João Pelegrino, 56,
na Clínica Traumatológica Cato, em Salvador. Baiano da Caem Medipitai, «ra formado
cina mas so dedicava ¦ ativi-

Carlos Antônio Cavalcanti da
27, funcionário
Albuquerque,
público, no Hospital Getúlio
Vargas, em Recife. Nascido em
Pernambuco, er* solteiro. Aci-

dades de comércio a indústria.
Diretor da Federação das Indústrias do Estado da Bahia •
um dos proprietários da fábrica
do calçados Mirei, recentemenEra irmão
do
to negociada.

dente automobilístico.

jornalista Roberto Pelegrino, expresidenta do Sindicato dos
Jornalistas Profissionais da Bahia. Acidenta automobilístico,
quando seu carro, no centro
da Salvador, foi abalroado por
um ônibus.

Harioldo Pereira da Silva, 47,
na Cas* d* Saúde Santa Lúcia,
em Brasília. Casado com Luiza
Dias da Silva, tinha quatro filhos. insuficiência respiratória.
Noracy Artiag* Manda*, 65,
em Brasília. Natural do Goiás,
com
Luiz Glória
era casada
Mendes a tinh* dois filhos. Parada cardíaca.

Exterior

I

l

Antônio Tautonico, 104, na
aldeia de sant'Elia, próxima a
Campobasso, na Itália Central,
ond» se radicou depois de concluir sua atividade pastoral na
Diocese de Varsa, região de
Campania, da qual foi Bispo
durante mais de 30 anos. Era

o padre católico mais velho do
mundo. Agora o de idade mais
avançada

é

Edward

Dom

Ho-

ward, qua foi Bispo da cidade
de

Portland,

gon

(EUA).

Estado
Sua

idade

de

Orei

100

anos e sete meses.

AVISOS RELIGIOSOS
¦

COMUNICA
103.02124.02.2
103.02385.01.2
1Ò3.06294.01.1
103.06391.01.7
103.16175.02.9
103.17478.02.5
103.20604.05.8
103.21928.01 .9
107.01928.01.1
203.01507.01.2
203.06991.03.6
203.07299.01.2
203.10732.01.0
203.11519.02.7
.203.12275.02.4
203.13078.02.8
203.13470.01.7
203.14546.02.5
203.16565.01.9
203.16600.01.9
203.16787.01.1
203.17443.01.4
203.17835.02.8
203.18382.02.7
303.04950.01.0
303.09109.01.1
303.10946.02.4
303.11641.02.2
303.12305.03.4
303.12930.02.8
303.12932.01.2
303.14189.01.5
303.18258.01.1
303.19018.03.0
303.20120.01.9
303.20206.01.0
303.20472.02.0
303.20770.01.3
303.22577.01.6
402.04176*02.9
403.0.1203.03.0
403.01812.01.0
403.01812i02.9
403.02436.01.2
503.01433.01.5
503.02526.02.5
503.15523.01.7
503.19412.03.1
503.29484.01.4
503.30643.01.0
803.00372.02.7

Por unanimidade, os desembargadores da 2a.
Câmara Criminai, do Tribunal de Justiça, negaram
habeas-corpus ao italiano Cario Simonelli, que pretendia anular o processo a que responde no 1.° Tribunal do Júri. Ele é acusado de uso de tóxicos na
reunião em que morreu Cláudia Lessin Rodrigues,
na noite de 24 de julho de 1977.
O advogado Ozimo de Sousa alegou, no pedido,
que a denúncia contra Cario Simonelli era "uma
afronta ao princípio da legalidade", pois o promotor José Carlos da Cruz Ribeiro baseou a acusação
no depoimento de Michel Frank — principal acusado da morte de Cláudia — na Suíça. O relator do
habeas-corpus, Desembargador José Joaquim da
Fonseca Passos, explicou que, mesmo sem ter havido apreensão de entorpecentes com Simonelli, a
denúncia é válida. Acentuou, ainda, que, na ausência do exame de corpo de delito, que não foi feito,
as provas testemunhais o substituem.
DOCUMENTO
O francês Daniel Labelle
obteve, ontem, do Cônsul da
França no Rio, Sr George
Mac Clenahan, um documento de identidade para
substituir seu salvo-conduto
cujo pedido está sendo
julgado na Justiça Federal
porque seu passaporte
está (retido na Policia Federal. O documento tem o obletivo de Impedir que ele
seja preso novamente. O
advogado Alexandre Oedey
informou que o Consulado
emitiu o documento "excepcionalmente, porque a situação de Lebelle é muito
perigosa." Após haver passado 105 dias preso, Labelle
que é acusado de uso e
facilitação de tóxicos, no
processo sobre a morte de
Cláudia Lessin Rodrigues e
está com processo de expulsão do pais no Minlsitério
Leia editorial

da Justiça — foi posto em
liberdade segunda-feira.
Até ontem, o Procurador
Üa República José de Oliveira Passos não havia irecebido a petição do advogado
de Daniel Labelle, solicitando o salvo-conduto. O documento encontra-se mo cartório da 4a. Vara Federal,
com vistas da Juíza Julieta
Luns para que o Procurador
da República dê parecer.
Ele vai recorrer da sentença da Juíza que concedeu
habeas-corpus a Labelle.
Até hoje, Daniel Labelle
não entende a burocracia
brasileira. Disse que lhe tomanam o passaporte no Io
Tribunal do Júri e não pôde
renovar o visto de permanência. Quando o documento foi liberado, foi preso e
a Delegacia de Polícia Maritima o apreendeu, porque
estava com o prazo de visto
esgotado.

"Assalto ao Passado"

BERTHA AIZEMBERG

(MISSA DE 7.° DIA)
lolanda Lima Thomé, família e parentes, sensibilizados, agradecem as ma+
nifestações de pesar e carinho recebidos por ocasião do falecimento do muito
querido e inesquecível esposo, pai, avô, irmão, primo, cunhado e tio DILSON e convidam para a missa que mandam celebrar em
sua memória e em sufrágio de sua alma, no
dia 3, sábado, às 10h30m, na Igreja do Santíssimo Sacramento, na Avenida Passos.

JAYME E OFÉLIA CASIUCH

PS

A família convida para a Descoberta
da AAatzeiva, domingo, dia 4 de junho, às 9,3Óhs., no Cemitério Israelita do Caju.

larnh Aizemberg, filhas, genros, netos e bis.A
X X netos comunicam o falecimento de sua queriWff. da BERTHA (BASIA), saindo o féretro da< Capela da Rua Barão de Iguatemi, às 12 horas de hoje,
para o Cemitério de Vila Rosaly.
(RPV N.o C0540S)

ISRAEL BARROS CORREIA
ARQUITETO
(MISSA DE 7.° DIA)
A Diretoria e Funcionários da Construtora Giboc ltda. convidam
parentes e amigos para a missa de 7.° dia de seu querido Dire+
tor a realizar-se às 17,30 horas de amanhã, sexta-feira, na Igreja
de Santa Luzia à Rua Santa Luzia n.° 490.

Maria da Conceição Rodrigues Chagas
(Falecida em Petrópolis)
(MISSA' 01 7.* DIA)

I

Maria Cecflia Chegas Barbedo, Amaury Chaga* Coutinho, senhora * filhos, José Braga da Souza liborio,
irmão*, cunhados e sobrinho* agradecem as manifestações de pesar recebidas por ocasião do falecimento
+
de sua estimada mãe, avó a bisavó • convidam para
a missa am intenção de sua alma qua farão celebrar amanhã,
dia 2, is 11,30 horas, na Igreja de N- S. de'Conceição • Boa
(!
Morte, esquina de Rue do Rosário * Av. Rio Branco.

Sacola.
Carregadinha
de utilidade.

Curitiba — Com uma previsão de 7 graus negativos, Curitiba poderá registrar, hoje, a temperatura mais baixa desde 1920, quando a mínima chegou a 6,3 graus abaixo de zero. A previsão — do
Instituto de Meteorologia da Universidade de Maringá — é de que as geadas que ocorreram ontem
se repitam hoje, com maior intensidade. '
O frio intenso levou a Secretaria de Saúde e
Bem-Estar Social do Paraná a prorrogar o serviço
de recolhimento de mendigos, por temer mortes por
congelamento. Também o Instituto de Pesquisas
Meteorológicas de Bauru previu, para a madrugada
de hoje, geadas na Região Sul, principalmente nas
baixadas de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande
do Sul.
GEADAS
O Centro Regional de
Comunicação da Secretaria
de Agricultura de Londrina
Informou, ontem, que houve
geadas fracas de madrugada, nas áreas de Cascavei, Toledo, Palontin» e
Foz do Iguaçu. O Centro do
Comércio ,do Café do Norte
do Paraná, diante da pexspectiva de geadas, Informou
que o mercado parou, e é
prevista uma alta brusca
nos preços.
O agente do IBC em Londrina, Sr Luis Swarca, disse
que ao "pois
produtor só reata esas medidas preperar,
ventivas às geadas sáo praticamenite inúteis."
Em Florianópolis, Santa
Catarina, com uma itemperatura de seis graus negatd-

Voa, finos blocos de neve
caíram ontem à noite, surpreendendo a população de
São Joaquim, a 510 quilometros da capital. Durante
o dia, a temperatura média
foi de dois graus positivos, e
o "mlnuano" que faz prever
mais neve, fez suspender as
aulas das escolas isoladas
dos municípios de Bom
Jardim da Serra, Santa Cecílla e São Joaquim.
No Rio Grande do Sul, os
gaúchos enfrentaram onitem a madrugada mais fria
do ano, com a temperatura
caindo para 2,9 graus abaixo de zero em Vacaria. Para hoje, o 8? Distrito de
Meteorologia do Ministério
da Agricultura prevê temperaturas ainda mais balxas.

Rouba de igrejas em Minas
é atribuído à falta de
cuidado com bem histórico
O diretor do Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional, Sr Roberto Lacerda, ao comentar o roubo de imagens, adornos e sino das igrejas em -Santa Rita Durão, Mariana, disse que "os
donos de bens de valor histórico e cultural têm que
ser mais cuidadosos; uma igreja sem segurança,
por exemplo, é um convite permanente ao roubo".
O roubo das igrejas oitocentistas de Mariana
ocorreu nas madrugadas dos dias 19 e 20, e calcula-se um prejuízo superior a Cr$ 1 milhão". Para
o diretor do IPHAN "a guarda de um bem, tombado
ou não, compete ao proprietário. A conservação é
que é tarefa do patrimônio histórico".
ROUBO FACILITADO
lizmente já as recuperamos."
"Embora
sem atribuir diAfirmou, ainda, que o Paretamente a responsabiii- trimônio Histórico restaudade de facilitar o roubo à rou a igreja Nossa Senhora
Arquidiocese de Mariana, do Rosário — uma das que
proprietária das igrejas, foram assaltadas agora —
Roberto Lacerda, disse que èntregando-a em 1950 à Ar.
abandonar um templo à quidiocese de Mariana. Coprópria sorte, como aconte- mO o templo permaneceu
ceu em Santa Rita Durão fechado muito tempo dedevido à decadência da Vila pois disso, registrou-se nova
e à falta de padres para deterioração.
os ofícios religiosos, "é faclQuanto à informação do
litar o trabalho dos la- diretor do Museu Arquidiodrões".
cesano de Artes Sacras,
"O
que está diretamente professor Lauro Morais, de
sob a guarda do IPHAN", que o IPHAN receberá uma
observou, "tem a segurança verba para nova restauranecessária ou pelo menos ção, o Sr Roberto Lacerda
muito mais segurança que o afirmou que uma empresa
que não está. Em nossas realmente se ofereceu para
instituições, não há noticias restaurá-la, mas a oferta
de roubos dessas dimensões. acabou não se concretizanHá pouco tempo roubaram do, sendo poucas as possibibarrinhas de ouro do Museu lidades de que isso acontedo Olro, de Sabará, mas fe- ça.

ISRAEL BARROS CORREIA
(MISSA DE 7.° DIA)
A família de ISRAEL BARROS CORREIA agradece as manifestações de pesar recebidas por ocasião do seu falecimento e con+
vida parentes e amigos para a missa, que manda celebrar, às
17,30 horas de amanhã, sexta-feira, na Igreja de Santa Luzia, à Rua
Santa Luzia, n.° 490 - Castelo.

Vera Janira Ramalho Pereira
Elio Machado Pereira, Conchita e filhas,
profundamente comovidos pelas manifestações de carinho e solidariedade recebidas dos amigos e colegas, de coração,
agradecem a todos aqueles que nos têm
consolado neste momento de dor pelos
nossos VERINHA e NEY.

Quinta-feira,

Tribunal nega a Simonelli Curitiba pode bater recorde
habeas-corpus para anular de frio e previsões são de
processo por uso de drogas geadas em toda a Região Sul

!¦..
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MINISTRO LUIZ GAMA FILHO
Seraphim Gonçalves Pinto, Wellington Moreira Pimentel e Luis
Monteiro da Silva Ferreira, consternados com o falecimento do
+
seu inesquecível amigo MINISTRO LUIZ GAMA FILHO, convidam todos os demais amigos para a missa de 7.° dia que será ceiebrada dia 3 de junho, sábado, às 9 horas, na Igreja da Candelária.

MINISTRO GAMA FILHO
(7.° DIA)
0 Tribunal de Contas convida funcionários e ami+
gos do saudoso MINISTRO GAMA FILHO para a
Santa Missa a ser realizada no próximo dia 3, sábado,
às 9,00 horas, na Igreja da Candelária.

GUTEMBERG FRANCISCO PINHO

+

(GUTA)
O Serviço Nacional da Teatro', convida seus servidores,
•migos • a classe teatral para a missa da 7.° dia que
e família da GUTEMBERG FRANCISCO PINHO (GUTA),
manda celebrar no dia 2/6, sexta-feira, ès 17 horas
na Igreja da Glória — Largo do Machado. (P

LAURA PEREIRA TAVARES
(7.° DIA)
Sua família agradece e convida
hoje, dia 1.°, às
+ ! para a missa,
18:30 hs. no Colégio Notre Dame,
à Rua Barão da Torre (Ipanema).

PATRÍCIA ZAMBRANO GUIMARÃES
(FALECIMENTO)
Luiz e Ruth, Bruno e Victor Hawes Guimarães, Frieda Zambrano, família Felipe de Santa Cruz Guimarães, Gerald H. Guimarães e filhos,
Elizabeth R. de Aquino e filhas, família de Otto Peterline, Yolanda
+
Santerre Guimarães, Magali Santerre Ferreira, família Carlos Cairo,
família de Ornar Joaquim Ferreira, Ornar J. Ferreira Filho e esposa, comunicam
o falecimento de sua filha, irmã, neta, sobrinha e prima PATRÍCIA e convidam
demais parentes e amigos para o seu sepultamento a realizar-se hoje, dia 1,
às 17 horas, saindo o féretro da Capela Real Grandeza n.° 3, para o Cemitério
de São João Batista.
(P
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Brigadeiro
fala na ESG
sobre a FAB
O Ministro da Áeronáutica, Brigadeiro Araripe Macedo, em conferência sobre o
tema Atuação do Ministério
da Aeronáutica, disse aos
estagiários da ESG (Escola
Superior de Guerra) que a
Força Aérea Brasileira tem
plena consciência de suas
responsabilidades na segurança nacional ao lado da
Marinha e do Exército.
As c arac teristicas da
FAB, seu poder de destruição, de penetração, de «1cance, de mobilidade e de
realizar operações em áreas
Inimigas permitem condições privilegiadas de dissuasãò e de retaliação, informou o Ministro.
Ao falar sobre as formas
futuras de guerra, o Brigadeiro Araripe Macedo disse que as declarações formais de guerra foram sutistituidas pelas frentes, movimentos e campanhas. "Outrás 'táticas" — afirmou —
"como
as guerras revolucionárias, as guerras de libertação, têm tendência a evoluirem para guerras limitadas alimentadas do exterior".

Bethlem no
Rio visita
unidades
Para uma visita de nove
dias a unidades militares —
a primeira que faz, no Rie,
como Ministro do Exército
— o General Fernando Beihlem desembarcou ontem
na Base Aérea do Galeão
e hoje fala, às 9h, aos estaglários da ESG (Escola Superior de Guerra).
Durante a visita ao Rio,
o Ministro do Exército fará
conferência também na Escola de Guerra Naval e uma
Inspeção que, segundo seus
assessores, será "sentimental": à Escola de Material
Bélico, na Vila Militar, da
qual o General foi "fundador, instrutor, Subcomandante e Comandante". O
Ministro volta a Brasilia no
dia 8.
A bordo de um jato da
FAB, o Ministro do Exército
chegou à Base Aérea do Galeão às lOh 30m, sendo recebido pelo Comandante da
Base, Coronel-Aviador Jair
Vasconcelos, e pelo Cheft
do Estado-Maior do I Exército, General Adhemar da
Costa Machado. Na Bast
Aérea, o General Bethlem
20 minutos
permaneceu
"para tomar um cafezinho"
e sua disposição de não conceder entrevistas íodi anuaciada pelo Coronel Jair Vasconcelos e por um dos seus
cinco agentes de segurança,
"porque não tem nada
programado neste sentido".

Oposição de
jornalistas
faz reunião
Os integrantes da chapa
n.° 2 (oposição), às eleições
para escolha da diretoria
do Sindicato dos Jornalistas
Profissionais do Rio de
Janeiro, estão convocando
os associados do órgão para
a reunião que farão realizar
n0 próximo dia 8, quintafeira, às 22 horas, na ABI
a fim de debaterem o problema das impugnações a
nomes figurantes da chapa.
Na Delegacia Regional do
Trabalho, ontem, o assessor
Jaime Guvuripz informou
que a chapa de oposição
não corre risco de não concorrer às eleições, nada adiamtando, porém, sobre o
problema das impugnaçõçsi
sobre as quais afirmou estarem sendo objeto de estudos cuidadosos.
OBJETIVO
O jornalista Carlos Alberto de Oliveira, que encabeça
a chapa de oposição, afirmou que não tem preocupações sobre o problema das
impugnações por considerar
que as mesmas foram propostas sem qualquer base,
frisando que "será adotado
remédio legal caso as mesmas sejam confirmadas".

Sacola.
Carregadinha
de utilidade.
Toda
Sexta Feira
no Jornal
do Brasil
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AVISO

RELIGIOSO

LUIZ GAMA FILHO
MISSA DE 7.° DIA
Altair, Léa, Ivan (in memoriam) Luiz Gonzaga (in memoriam) e Maria Silvia, Paulo e Mareia, Paulina, Pedro e Tania, Luiz Alfredo e Marly, Elvira Maria, Altair Maria, Sylvia Maria, Luiz Ignácio, Cecília Maria, Carlos Felipe, Ivan,
Paulo César, Cristina, Luiz Felipe, Mariana, Marcela, PauIa, Carlos, Felipe, Renata, Fabiana, Pedro, Bernardo, Luiz
Eduardo, Luciano, Daniela, Leonardo José, Luiz Octávio,
profundamente sensibilizados, manifestam sua gratidão a
todos aqueles que, pessoalmente, por cartas, telegramas e
flores, lhes trouxeram o conforto espiritual de sua amizade, por ocasião do passamento de seu inesquecível esposo,
pai, sogro, avô e bisavô

LUIZ GAMA FILHO
e convidam para a Missa de sétimo dia que, por sufrágio
de sua alma boníssima , farão celebrar no próximo sábado, 3 de junho, às 9 (nove) hs, na Igreja da Candelária.

*>v
./.

LUIZ GAMA FILHO

LUIZ GAMA FILHO

LUIZ GAMA FILHO

(MISSA DE 7.° DIA)

(MISSA DE 7.° DIA)

(MISSA DE 7.° Dl A)

C.G.F.
Empreendimentos
Imobiliários, Membros do Conselho de Administração, Diretores e Funcionários, profundamente sensibilizados com
odesaparecimentodeseu inesquecível Presidente LUIZ GAMA FILHO, convidam parentes
e amigos para a Missa de 7.°
dia, que será celebrada por
sua boníssima alma, dia 3 de
junho, sábado, às 9 horas, na
Igreja da Candelária.

O Reitor, Vice-Reitores, Decanos, Diretores, Professores,
Alunos e Funcionários da Universidade Gama Filho, consternados com o falecimento de
seu eminente Chanceler

Consultoria Empreendimentos e Participações Consultep
S/A, Membros do Conselho de
Administração, Diretores e Funcionários, profundamente constemados com o falecimento de
seu inesquecível Presidente
LUIZ GAMA FILHO, convidam
parentes e amigos para assistirem à Missa de 7.° dia que será
celebrada por sua boníssima aima dia 3 de junho, sábado, às 9
horas, na Igreja da Candelária.

LUIZ GAMA FILHO
convidam para a Missa de sétimo dia que, por sufrágio de sua
boníssima alma, mandarão rezar no dia 3 de junho próximo,
sábado, às 9.00 hs., na Igreja da
Candelária.
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Governo decreta prisão de Wagner

Brasília e São Paulo
— O Ministério da Justiça decretou ontem a
prisão preventiva do
nazista Gustav Franz
Wagner, a pedido da Alemanha, fixando o prazo
de 90 dias para receber
a documentação que
fundamentará o pedido
de extradição.
As 21h45m, Wagner
chegou à Delegacia de
Polícia Federal da Rua
Piauí, em São Paulo,
num Dodge-Dart da Policia, chapa G B - 5 6 9 0 ,
seguido por uma Veraneio sem chapa com válios agentes à paisana.
NOTA
"O Secretário-Geral
das Relações Exteriores
enviou a o SecretárioGeral do Ministério da
Justiça, à noite de anteontem, telex em que
comunicava haver a República Federal da Alemanha solicitado a prisão de Gustav Franz
Wagner para efeito de
extradição. Na manhã
de ontem, o SecretárioGeral do Ministério da
Justiça, no uso de delegação d e competência
que possui do titular da
Pasta, determinou a prisão preventiva de Guscom
tav Franz Wagner,
base do Art. 93 -do Decreto-Lei n° 941, de
15-10-69 (Regime Júridico de Estrangeiros) e
do Art. 120 do seu Re-

gulamento — o Decreto
n° "O
66 689, de 11-6-70.
país requerente da
extradição deverá apresentar o pedido formal,
com toda a documentação prevista em lei, no
prazo de 90 dias, a fim
de que seja apreciada pelo Supremo Tribunal
Federal.'
Poderá haver mais de
um pedido de extradição
(e a Áustria também já
manifestou interesse em
obtê-la, conforme telex
do Secretário-Geral das
Relações Exteriores, enviado ao Secretário-Geral
do "AMinistério da Justiça.
preferência em tais
casos também está prevista na legislação de estrangeiros (Art. 90°, parágrafo Io do Decreto n?
941): a) o Estado requerente em cujo território
haja sido cometido o crime mais grave, segundo
a lei brasileira; b) o que
em primeiro lugar houver solicitado a entrega,
sendo igual a gravidade
do crime; c) o Estado de
origem, ou, na sua falta,
o domiciliar do extraditando, se os pedidos f orem simultâneos. Nos
demais casos, a preferencia fica à discrição do
Governo brasileiro. Havendo tratado ou convenção com alguns dos
Estados requerentes,
prevalecerão suas estipulações no que disser respeito à preferência."

Egydio manda entregar
preso à Polícia Federal
São Paulo — Depois
de despacho com o
Governador Paulo
Egídio Martins, o Secretário de Segurança, Coronel Ênio Viegas, deu
instrução ao diretor do
DOPS para entregar "o
mais rápido possível à
Políciç. Federal e ao
Ministério da Justiça,
aos quais está afeto o
o alemão Gusiv Franz Wagner. O
Sroblema,
Cônsul alemão, Sr Prot
Von Kunow, admitiu,
depois de um encontro
de meia hora, que o homem preso é mesmo o
procurado pela Promotoria alemã.
O diplomata alemão e
o homem preso tiveram
um encontro de meia hora e conversaram, em
alemão, na presença do
Delegado Sílvio Pereira
Machado. O Cônsul não
quis falar diretamente à
imprensa.
DOCUMENTAÇÃO
O Embaixador de Israel no Brasil, Sr Moshe
Erell, informou que seu
Governo fornecerá nos
próximos dias informações amplas e documentadas a o Governo
brasileiro, sobre Gustav
• Fránz Wagner, inclusive
o papel direto que ele
teve na seleção de pessoas nos campos de morte.

O diplomata acha que
a punição será feita de
acordo com as leis do
Wagner for
país onde"Quanto
à posjulgado.
sibilidade do Governo de
Israel pedir extradição,
não acho possível. A Alemanha já pediu, a Austria também, perguntome, porém, porque a Polônia ainda não pediu.
Quem teria direito, não
sei. Depende das leis brasileiras, das providências
do convênio de 1948 sobre prevenção e punição
de crimes de genocídio.
Se fosse julgado em Israel* uma das punições
possíveis seria a pena de
morte."
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História de uma descoberta
Quem primeiro revelou ao
público brasileiro a existência de Gustav Franz Wagner foi o polonês Stanislaw
Szmajzner em seu livro Inferno em Sobibor (Bloch
Editores, 1968), mas coube
ao JORNAL DO BRASIL, na
edição de 19 de maio último, em correspondência de
Mário Chimanovitch, a revelação de que o subcoma.idante do campo de exterminio estava vivendo no
Brasil "em São Paulo ou no
Sul sob seu próprio nome".
Era uma revelação de Simon Wiesenthal, feita em
Tel-Aviv, algumas semanas
depois da descoberta da
reunião de Itatiaia (edição

Gustav Franz Wagner
não esteve ria reunião de
Itatiaia. Estava em um sitio
em Atibaia, na Grande Sào
Paulo. Vivendo com seu verdadeiro nome, com todos os
documentos legalizados. Foi
esse o homem que a policia
de São Paulo procurou. E
apresentou à imprensa quatro dias depois da publicação de ampla reportagem
no JORNAL DO BRASIL.
Segundo o advogado Idel
Aronis "foi um despiste" de
o rabino
Wiesenthal.. Para
Henry Sobel "a foto não é
importante. O importante é
a consistência das informações que levaram à
prisão do verdadeiro carrasco".

de 24 de abril). Uma semana depois, jã em Viena e
junto de seus arquivos, o
Caçador de Nazistas identlficou numa das fotografias
Gustav Franz Wagner. E
forneceu sua ficha completa, dando, inclusive, o nome
do navio em que ele desembarcou no Rio, em 1950.
Em realidade, a fotografia que Wiesenthal apontou
como sendo de Wagner é
— segundo revelou ontem
Emil Joachim Arand, de
Curitiba — de Hans Werner
Shutte, "um tranqüilo
alemão que estava apenas
de passagem ipelo Brasil e
a esta hora deve estar na
Alemanha, já".

Tranqüilo, ele espera a morte
São Paulo — Sozinho,
sem familia, tendo já vivido
67 anos, Gustav Franz Wagner disse ontem ao policial
que passou todo o dia com
ele que espera tranqüilo o
desfecho do seu caso, mesmo que seja condenado à
morte. "Espero a execução
tranqüilamente, se for cond e n ado', comentou, friamente, com o policial, o
mesmo que diligenciou, na
prisão e extradição de seu
comandante e m Sobibor,
Paul Stangl.
— Sim, eu sou Wagner
de Sobibor. E acredito que
lá só havia um — desabafou rapidamente a um repórter de televisão, pouco
depois de seu encontro com
o sobrevivente do campo,
Stanislaw Szmajzner. Mas
continua repisando que
nunca matou um judeu em
sua vida e que, em Sobibor,
apenas comandou um grupo
que trabalhava em construção. "Sou um pedreiro e~
nunca estive em Treblinka", tem Insistido, às vezes
de forma dura e impaciente, com os repórteres.
Na sede do DOPS, no Largo General Osório, bairro
da Luz, em São Paulo, onde
está desde ontem, quando
se apresentou, à tarde, vo-

*

*

A Associação de Sobreviventes da II Guerra
continua tentando localizar outras pessoas que
passaram por Sobibor e
Treblinka para reconhecerem Wagner. Ontem,
duas pessoas foram encaminhadas ao Consulado de Israel. Seus nomes
são mantidos em sigilo.
O livro Inferno em Sobidor revela a existência
de um sobrevivente em
São Paulo, o Sr Chaim
Kozenfeld. A Associação,
no entanto, diz que não
tem nenhum sobrevivente dos dois campos registrado em seus arquivos.
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Um documento inacreditável
de um colega de Wagner
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TORRES DE VIGIA

campos 1 e 2 e no pátio
dos oficiais; 4 era fossa
negra; 5 era alfaiataria
e sapataria dos guardas
ucranianos, funcionando
também uma padaria e
um alojamento para pintores; 6 era oficina mecânica, lanternagem e
ferraria; 7 era carpintaria; 8 pátio de circulação e seleção de transnúmero 11
portes. No
estava o "Ninho dos Passarinhos", recordado ontem por Szmajzner e
Wagner; no n.° 15 a li-

«

U5|

' R

LI

f"]*

PÁTIO DA OFICIALIDADE

CAMPO MINADO
•••
•••
•
•
•

Este é o campo ãe Sobibor, em território polonês, segundo a reconstituição de Stanislaw
Szmajzner, publicada em
seu livro Inferno em Sobibor. O campo 1 era o
de Gustav Wagner. No
número 1 a vala para
evitar fugas; no 2 a casa
onde funcionavam sapataria, alfaiataria e chapelaria, só para oficiais
alemães. Ali também se
guardavam as jóias roubadas; no 3 viviam os
que trabalhavam nos
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datiloscópico e da documentação", comentou para a repórter da emissora de rádio,
que não conseguiu entrevistá-lo anteontem à tarde, e
por isso pode ouvi-lo ontem,
de manhã, com exclusividade.
Até ontem, ã tarde, nenhum agente o molestou sequer para ver se ele tinha
realmente a cicatriz dos SS
na axila. Conversa sem
constrangimentos e repete
sua versão à exaustão; semsorridente e tranqüilo.
pre
"Não era comandante nem
havia subcomandantte. Eu
era o "Obersharfuhrer" em
Sobibor", diz sempre.
A tarde, perante os reporteres, depois de reconhecido
por Stanizlaw Szmajzner,
disse que a história contada
pelo sobrevivente polonês
de Sobibor é verdadeira,
"mas não o conheço pelo
nome, nunca vi falar dele,
o que é verdade é que me
lembro de um menino judeu de 14 anos que tirei do
trem dé transporte para
trabalhar com jóias, por
causa de um amigo seu, que
mie disse: "olha, "obersharfuhrer", deixa ele vir para
cá com seus irmãos. Ele trabalha bem pelo jeito, eu
acredito que seja ele mesmo".

luntariaménte, aos delegados Silvio Pereira Machado
e Clyde Gaya da Costa, da
Divisão de Ordem Politica,
Wagner tem sido beira, tratado, àté com simpatia pelos policiais. Com eles conversa calmamente e conta
sua vida, repetindo tudo o
que disse aos repórteres anteontem à tarde.
Ontem, por exemplo, antes de ir ao reservado do
refeitório dos investigadores, onde comeu uma feijoada, contou a um reporter de rádio que se apresentou ao DOPS por dois motivos: primeiro, por uma
questão de segurança, pois
temia ser seqüestrado por
comandos Israelitas (como
aconteceu com Cukurs), tão
logo seu nome passou a ser
veiculado nos jornais e, segundo, paira não comprometer amigos ou conhecidos
sua presença lem casa.
com
"Aqui estou
melhor", complètou.
Aos policiais esclareceu
"não
pedi advogado,
que
porque aqui no Brasil não
preciso de advogados" e
reafirmou esperar que tudo
seja esclarecido pois garante que não é um criminoso
de guerra: "Tudo vai sair
bem depois do confronto
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Ao Sturmbannfuhrer das SS Caesar
Chefe das Empresas Agrícolas do
Campo de Concentração de Auschwtz
(Alta Silésia)
Assunto: Fornecimento de plantas
destinadas a adornar os fornos crematórios I e II do campo de concentração com
uma faixa verde.
Referência: Conversação entre o
Obersturmbannfuhrer dos SS Hoss. comandante do campo, e o Sturmbannfuhrer Bischoff.
Em conformidade com uma ordem
do Obersturmbannfuher das SS Hoss,
comandante do Campo, os fornos crematórios I e II do campo de concentração
serão providgs de uma faixa verde que siva de limite natural do campo.
Eis a relação das plantas que devem
ser fornecidas por nossas reservas florestais:
200 árvores de sombra de 3 a 5 memetros de altura.
100 árvores de sombra de 11/3 a 4
metros de altura.
300 árvores delida 4 metros de aitura procedentes de nossas reservas.
Rogo-lhe que me facilite este fornecmiento de plantas.
O Chefe da Direção Central das ForSS
e da Polícia de Auschwitz.
ças
Doe. n.° 4.463 de Nuremberg.
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nha de trem, inicialmente com bitola larga e já
no Campo 3 em bitola
estreita para tróleis; no
n.° 25 os galpões .onde
se depositavam roupas e
utensílios das vítimas;
no n.° 26 o acesso para'
banho e corte de cabelo;
no 27 corte de cabelo;
no 28 banho-cámara de
gás; no 29 forno crematório e barracão de serviçais. No número 30 um
campo de aviação
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Herman Gaiser conhece o dono do hotel há 10 anos e se diz apolítico

Professor explica presença com lazer
O professor Johannes Rerman Gaiser, de 56 anos, filho de alemães nascido no Brasil, disse que estava na reunião
do Hotel Tyll porque costuma passar lá
seu fins de semana. Conhece o Sr Alfred
Winkelman há pelo menos 10 anos.
Negou qualquer envolvimento politico, seu ou da reunião: "Sou totalmente
apolítico e vivo exclusivamente na minha. profissão. Tenho um nome respeitavei no setor e a política não me interessa.
Acho que o nazismo está superado e se
surgiu naquela época foi para combater
o marxismo. Foi uma reação ao bolchevismo".

Lentes
Informou que nasceu em Cascadura
e durante a guerra consertou inúmeros
telemetros de canhões, que mais tarde
foram enviados para o front. Antes da
guerra trabalhava na representação brasileira da Zeiss e em 1950 foi, pela primeira vez, à Alemanha', onde ficou trabalhando na fábrica de lentes.
Hoje, ele tem uma oficina em Vila
Isabel. E" técnico em ótica e professoradjunto de microscopia da Faculdade de

'.'..,,
Farmácia da Universidade Federal do
Rio de Janeira
,;,
Sua versão sobre a reunião de It^T_-;,V:«-jo
tiaia: foi sozinho e lá encontrou um ve- ,._.>,
lho amigo, Gunther Meindel, que moraV.,'',*,'.
em São Paulo e também trabalha no,",.
ramo de lentes. Conversaram muito.
Eram 14 pessoas, mas ele só conhecia, „"..,',
Meindel.
Tocaram músicas alemãs e muitos dançaram, como 'sempre acontece
quando alemães se encontram", assegurou. Contou que havia pessoas que ti.
nham sido militares e lembraram com- -•••
"mas
-'
¦
<
bates
como eu não os conhecia
não posso dizer ao certo quem eram"'. .
Depois da invasão dos jornalis- . . .
tas, que, sinceramente, foi uma coisa
muito chocante, resolvi descer para o. .Rio. Aqueles repórteres invadindo o h9,-,,.,K,t
tel e tratando a todos como se fossem.. ...
es.rangeiros e criminosos. No domingo,
quando ia descer para ò Rio o Sr Weineri, que eu não conhecia me pediu carona. No caminho, vim a saber que ele ¦». '¦fora um grande amigo de meu pai è •¦¦
que eu conheci muito sua irmã Eliza- ¦• •"¦•
beth, já morta.
Sobre Winkelman, disse que "é um iò
homem de bem" e "tem até uma entea-.....
da judia".
,,u...<

Israel espera prioridade

_.j ; i-j »n'.
¦vi ¦>. ¦ ¦. I

Mário Chimanovich
Correspondente

Jerusalém — O Ministro da Justiça
israelense, Shmuel Tamir, afirmou ontem
que espera que o Brasil dê prioridades
a Israel na extradição do criminoso de
guerra nazista Gustav Franz Wagner.
Tamir disse que muito embora não éx.sta um tratado nesse sentido entre os
dois países, Brasil e Israel são no entanto signatários de convenção internacional
mediante a qual todos os acusados de .
haverem participado em crimes de genociaio podem ser extraditados a paises
interessados.
O Ministro da Justiça afirmou também que as autoridades israelenses dispõem de provas irrefutáveis no sentido
de que o homem que se encontra atualmente preso pelo DOPS de São Paulo é o
mesmo Gustav Franz Wagner que comandou Sobibor e subcomandou Treblinka, dois campos de concentração nazistas onde foram exterminados milhares
de prisioneiros judeus. Tamir revelou que
Gustav Franz Wagner era, entre outras
coisas, o oficial SS encarregado de promover a selektzia, ou seja a seleção dos
prisioneiros que deveriam ser escolhidos
para os trabalhos forçados do campo, em
razão de seu estado físico, bom; e aque.es outros, que, doentes ou debilitados,
deveriam ser imediatamente conduzidos
'.<
para a morte nas câmaras de gás.

Em memória das vítimas
"Alguns círculos brasileiros
pensam
que a Áustria tem prioridade na extraüição de Wagner porque o criminoso é
de nacionalidade austríaca. Apesar disso,
espero que as autoridades brasileiras
acabem compreendendo que ninguém
mais do que os judeus terão direitos a
julgar esse carrasco. Não se trata de vlngança, pura e simplesmente, mas é uma
questão de sentimento e de se fazer justiça à memória de milhares e milhares
de vitimas. É evidente, e compreensível,
que os sentimentos dos dois povos, judeu e brasileiro, não podem ser os mesmos. Mas estou persuadido de que p Embaixador brasileiro (em Israel) já entendeu o que significa para nós, judeus,
julgarmos um homem como Gustav Wagner", disse o Ministro Tamir.
O Embaixador brasileiro em Israel,
Vasco Mariz, disse ao JORNAL DO BKASIL que o Ministro da Justiça encaminhara ontem um novo apelo do Governo israelense às autoridades brasileiras
para que prolonguem a detenção de Gustav Wagn.r até que cheguem a Brasília
os documentos provando ser ele o criminoso de guerra nazista e que se formalizem os peuidos de sua extradição. O "cmba__tador brasileiro revelou que _a aavia encaminhado esse apelo a brasiua
e que esuava à espera de instruções aa
Capital.

A identificação oficial
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Porta-voz do Ministério da Justiça
de Israel afirmou que apesar da confusão em torno da fotografia de Gustav
Wagner ou da sua participação ou não
na reunião de nazistas que comemoravam o aniversário de Hitler em Itatiaia,
as autoridades israelenses não têm dúvida alguma que o homem preso atualmente em São Paulo iGustav Franz Wagner) é o responsável pela morte de milhares de pessoas em Treblinka e Sobibor. "Esse
problema das fotos é secundario", disse o porta-voz; "o fato é que
Gustav Franz Wagner encontra-se preso pela policia brasileira e nós, em estreita colaboração com as autoridades
austríacas é germânicas estamos reunindo todos os documentos necessários à
oficialização de sua identificação e incriminação".
Acrescentou que o Procurador-geral do Estado de Israel, Gabriel Bach,
prolongou sua estadia em Viena a fim
de concentrar-se no trabalho de reunificaeão de evidências contra Wagner.

A imprensa israelense deu ontem
ampio destaque à prisão de Gustav
Franz Wagner. Alguns comentaristas do
.
radio, entretanto, levantaram considerações acerca do que, de fato, teria compeiido Wagner a entregar-se por si próprio as autoridades brasileiras. Alguns
analistas crêem que o fato esteja ligado
à própria personalidade do acusado e o ".
sentimento de impunibilidade que dominou muitos nazistas mesmo durante'"
os julgamentos e sessões do Tribunal de"
Guerra de Nuremberg.
Outros arriscaram que Wagner, tal- ¦'•
vez, esteja suficientemente seguro de si,
uo sentido de que contará com' amigos
influentes e proteção, o que, enfim, lhe
permitirá, safar-se da situação. Nenhum
dos comentaristas, entretanto, atacou o
que, a nosso ver, constituir-se-á no fundo do problema: Gustav Franz Wagner,»"
prove-se ou não a sua culpabilidade nai
chacinas de Treblinka e Sobibor, esta--*"1*
ria apavorado, isso sim, de vir a ter a nj.s
mesma sorte de Adolf Eichmann ou-"
Herbert Cukurs, um seqüestrado e outro executado por agentes secretos israe-">"' •
-•
lenses.
•

Mobilização
A pedido do Brasil, Alemanha Oci-y,'.
'.
dental, Áustria e da seção de crimes de
guerra nazistas, da polícia israelense, .q...
Instituto Yad Vashen de documentação
do holocausto, em Jerusalém, mobilizou
todos os seus pesquisadores, em tempo in^. ,
tegral, a fim de reunir, o mais rápidamente possível, evidências e testemunhas .
qualificadas que possam depor contra
Gustav
Franz Wagner.
"Material
é o que não nos falta", de- .
clarou ao JORNAL DO BRASIL o diretor
Sr Yosef Kermish, acresdo Yad Vashen, "não
haverá problemas
centando que
para qüe encontremos testemunhas quá- •
lificadas, habilitadas enfim a deporem
contra Wagner em qualquer corte de
justiça".
'•"
O professor Kermish esclareceu que
alguns dos testemunhos mais incisivos"
contra Gustav Franz Wagner, e que põ-;
derão definitivamente incriminá-lo, fo-"
ram colhidos há 12 anos, quando estava''
ssndo instruído o processo contra o tam- bém oficial SS Karl Frenzl, julgado e"
condenado
em Hagen, na Alemanha.
"Cada ato
de brutalidade envolvendo ¦¦"
Karl Frenzl tinha em Gustav FranzWagner um cúmplice. E isso pode ser evidenciado também quando trabalhamos"na coleta de provas contra outro SS,- ¦
Kurt Bolender, julgado em Dortmund¦¦¦¦•
(Alemanha) em 1964".
Kermish revela que o material con-'"
tra Wagner «inclui testemunhos de depoentes que vivem hoje em Israel e que
presenciaram Wagner assassinar — é dlzer, com suas próprias mãos — 15 prisioneiros judeus em Sobibor, no verão de
1942.
"Dois outros crimes diretamente attibuidos a Wagner custaram as vidas de
um prisioneiro, adulto, de nome Lelb
Itzkowitz e de um menino de 15 anos,,
torturados até a morte".
O diretor do Yad Vashen explica que
o instituto dispõe de abundante materialcontra Wagner pelo fato de que ele pai-ticipou de três grandes investigações oficiais acerca dos acontecimentos de Sobibor:
"Em 1960, o departamento de Invéstigacões sobre os crimes de guerra nazistas da Alemanha requereu à policiaisraelense (seção de crimes de guerra)
que fornecesse documentos e testemunhos referentes ao campo de concentra-'
de Sobibor".
ção "Encontramos
uma quantidade simplesmente incrível de evidências incriminando a Gustav Franz Wagner", disse
Kermish acrescentando que Stangl, o
comandante de Sobibor era apelidade
pelos seus cu!c_ai SS como o "Pequeno
Lobo", em razão de sua ferocidade.

JORNAL DO BRASIL
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Sobrevivente revê seu carrasco depois de 36 anos
"Como vai, Gust?".
A pergunta foi feita em
alemijw' pelo homem careca,
de bigode, que entrava na
sala, ^rapidamente, a outro,
vesti<fo rusticamente, grisalho, jllto e forte, de pé.
Frente a frente dois sobreviventes dó campo de exterminicu nazista de Sobibor,
na Polônia: o carrasco Gustav Franz Wagner e a vitima Stanilaw Szmajzner.
A sala do delegado Silvio,
Pereira Machado, titular da
Ordem Política do DOPS de
São Paulo, estava cheia de
agentes, quando a cena
aconteceu ont em, às
14hlí>fti. Os dois homens, de
pé, continuaram a se medir,
um perguntando para o outro, em alemão e em português, e o outro também respendendo com perguntas e
evasivas.
Szmajzner lembrou-se do
apelido carinhoso pelo qual
Gustav Franz Wagner era
tratado apenas na intimidade da caserna junto com
seus companheiros de SS e
o usou como uma arma. Em
vão. O homem manteve-se
tranqüilo e sorridente.
Você vai se lembrar de
mim, Gust. Eu sou aquele
menino judeu que chegou
no transporte e você sepa"
rou .para trabalhar com
jóias;,
Ah, Claro. Separei você
e seus três irmãos.
Um irmão, um cunhado e uma prima, que você
separou para ser sua criada, em Sobibor.
È. Eu salvei você.
-Vou contar uma história. Eu ajudei » construir
aquele ninho dos passaránhos, em que você morava
com três amigos.
Stanlslaw Szmajzner estava visivelmente emoclonado. Gustav Franz Wagner manteve-se firme, irredutivel, com a voz firme,
mas com a mão direita tremendo, -^ para trair sua
emoção. Baixou os olhos e
não desmentiu.
Vocês mataram meu
pai e minha taãi — E então
o polonês relembrou os
transportes de judeus em
vagões de gado no Inverno

gelado da Europa Oriental
e a recepção, em que muitas vezes soldados , como
Wagner, metralhavam, por
divertimento, os judeus nus
que se encaminhavam para
as câmaras de gás, chamadas ironicamente de "banheiros".
Se eu não o tivesse separado, você não estaria
aqui hoje — disse Wagner
antes de deixar a sala.
Depois os dois se encontraram mais duas vezes. A
frente das cameras de Uma
emissora de televisão, Stanisiaw Szmajzner acusou
Gustav Franz Wagner de
todos os crimes que ele teria praticado em Sobibor.
Wagner manteve-se tranquilo, respondendo: "Você
nao sabe o que faua"; "você
esta mentindo" ou "é meutira".
Seja macho como nós
fomos homens lá nos campos. Nós morremos lá nos
campos. Afora diga o que
você les por lá — disse o
polonês.
O austríaco pediu um ci6 polonês ofereceu o
garro. "Quero
seu:
ter o prazer de
lhe dar o cigarro, pois
quando o pedia você não
me dava lá no campo".
No saião nobre, na antesaia do diretor do DOPS,
delegado Romeu Tuma, na
presença do delegado Silvio
Pereira Machado, ante as
câmaras de outras emissoras de TV, Gustav Wagner
disse tranqüilo:
... minha vida Já acabou mesmo...
Você viveu 36 anos de
presente? Ainda tem coragem de dizer isso?
Você há de pagar por
tudo. Ainda vai soirer.
({ue petulância a sua
— grita Szmajzner, quando
Wagner vai sendo levado
embora pelos policiais. For
que vou pagar mais ainda?
Ja paguei demais e você sabe. Pelo jeito que você fala
quer mostrar aos outros que
estava apenas plantando
rosas em Sobibor. Mas. você
e a História sabem que não
é verdade. Você viveu 36
anos depois de tanta maldade e ainda pretende
ameaçar-me? .

Diálogo ante a TV
Locutor: é ele mesmo. O
Sr tem absoluta certeza.
Stanislaw: Certo. Absolutamente certo.
Locutor (para Wagner):
Este homem está dizendo
que p Sr era o chefe.
Wagner: Não, isso não é
verdade. Chefe foi o Stangl.
Stanislaw: Spiz quem
era? Quem era spiz no
campo?
Não* era spiz no campo
o Oberzarfuehrer Gustav
Wagner? Eu estou perguntando isso apenas.
Wagner: Sim. Sim. Isso
já explicou na tudo lado.
Chefer-eu não. Subchefe...
(é interrompido).
Stanislaw: Comandante é
uma coisa e chefe é outra.
Comandante do campo era.
Franz Stangl. Agora chefe,
spiz ¦; e r a Oberszarfúehrsr
Gustav Wagner. Agora, atites dé Gustav Wagner era
Michel. Michel foi tirado da
chefia' porque Wagner era
muito melhor que Michel.
Simplesmente foi isso. Não
é verdade?
Locutor: Melhor como?
Stanislaw: Era pior que
ele. Melhor pra eles. Pior
pra nós.
Locutor: Sr Gustav: O
Sr matou gente no campo
de concentração?
Wagner: Nenhum, ne.
nhum*
Stanislaw: Eu não encontrei em todos os... (é interrompido).
Locutor: O Sr viu ele matar?-.
Stanislaw: Vi. Eu pediria
a ele uma coisa. Isto talvez
seja--até a favor dele. Mas
é uma dúvida que paira na
minha cabeça. Eu queria
que --ele me respondesse.
Lembra-se Gustav, quando
você entrou dentro da oficina, me tirou lá de dentro
e me levou pro campo três.

No caminho eu cai nos seus
pés e chorei. Te pedi. Gustav, eu sou o primeiro que
você tirou do. campo pra ficar. Sou o primeiro que você tirou dos homens pro
campo stabil. E eu chorava
nos seu* pés. Oe repente você parou, pensou, levantou,
me deu um pontapé e me
mandou voltar. Por que você quis me levar no campo
três?
Wagner: Oia. Nunca eu...
Isso é uma mentira. Isso é
uma mentira. Quando...
Oiá... Quando ele chegou foi
separado., quem quiser trabalharvveve no campo dois.
Né? Depois, tinha parentes
dele Nosso ele chamou... ele
falo u... Oberszarf uehrer..
deixa ele pra cá, deixa ele
pra cá..
Stanislaw: Ele já reconheceu que é o Obersaarfuehrer. Acabou. „
Wagner: Eu falou pra ele... Escolha, vai pra lá, vai
pra cá, vai aqui ou vai lá.
VoCê escolheu o vai pra lá.
Locutor: O campo de concentração que o Sr trabalhou era um campo de extermínio. Não é?
Wagner: Como?
Locutor: O campo que o
Sr trabalhou era um campo
de extermínio (é interrompido por Stanislaw).
Stanislaw: Fuma um cigarro meu, viu? Vou ter o
prazer de te dar um cigarro,
fumar do meu. Fuma! Se
lembra de Sobibor... Fuma!
Você não me deu o cigarro,
mas eu te dou. Viu?
Wagner: Home... Home...
Locutor: Sr Stanislaw: O
que é que o Sr acha agora,
passado todo esse tempo,
que deve acontecer com esse homem?
Stanislaw: Apenas ficar
preso. E se lembrar de todos os crimes que cometeu.'

Alemão reconhece quem
ií não é nazista pela TV

Curitiba — "Devem, estar fazendo
confusão de nomes. Pelo que vi na televisão, aquele homem nunca foi nazista",
foi a conclusão de Emil Joachim Arand,
que participou da reunião de Itatiaia e
acha que o homem preso em São Paulo
não é o mesmo SS que participou do extermínio de judeus.
Arand acha que depois de 40 anos
tudo deveria ser esquecido e o assunto
encerrado. Lembrou que o homem identificado por Simon Wiesenthal como sendo assassino de um milhão de judeus era
o Sr Hans Werner Schutte, residente na
Alemanha era tranqüilo e estava apenas
de passagem pelo Brasil.

Sío Piulo/Foto di Ariovaldo do» Santos

jp3*nrf

mw

Bi
m\

Ricardo Kotscho

wfflbmVv ^y*

¦
mmw

" <W "tUF
t

Correspondente

\ /: ¦

ar

ím\:
j^b*«

'"'
¦f ¦ '.;¦ ímm
M
kw^LW ¦'¦¦ '-W *
Kl ::

, rf¥'

-.j*¦&¦,¦¦:>¦¦¦•

m m 'VHir"' *' *-•

. àmWmtmm

mWmr ¦mmBPiS
wmW&m$WÊf"
¦¦•¦¦¦ •¦:''-«êàm
:MmmmwèmmmSÊ
"
mmwmmWÊmmt
mmw*£$fêe$LÍ/mmm
mm^meWt^m^mm
mmW^^^^WlÊ-^mmmmW "
\mmmW'immm MoT^^ffnrTT
?
¦U«|S

MM

Kfc^íV

m r'WJmmm^ÈÈmmmmmmmWÊmmmmmmWÊa^mm

mmm^mW^^W^-

Hü WÊm\%-'a%\ mmmàmX,
H-w líZJmmwk
mvÈ

mwWÈím

>JàmW*

YcL^^am^^' t ¦ ^m^m\

m^ammm

WEÊmWmmmm ^mm
MMmMPv-'\... F:9M

PÍ^^^^W^íè'

KyS^

Prvf',. .fi

|t;

'ji

p^i
Sflu*l

[

w

mWwMi

^mm^mmmW
W

MW-- --è»

^B^I^H'^^^V

"

mmm m ^K ¦ Á\

"'-tkiÍ? «9 mm 'J? AmLvBMmm ílí* *k J
<êY jmmm
X^CÍiE^^FK^B ^K" j&f
mrw^'mãMmm m^Ê m^mlL^l*.-.

'-

^^^^8
¦ ¦~'i-:':
HmSÊIÍ*^-'
>w

^ [ { i!t!-;:'

1

'•'¦•' ;"' ''A '-".'.*¦• ^^^''*£*"&¦ ::i'*<_^Í^Ífe;

wTmff 1T 1illliliili\i iu iTÜTeVii
-. ¦¦..-..
¦
awmsm-Àr
Wagner corresponde à descrição feitip, em Inferno em SoUibor

O dia feliz de Stanislaw Szmajzner
São Paulo — "Hoje foi o
dia mais feliz da minha
vida, cujos últimos 36 anos
não tem me dado um único
momento de paz, pois me
dedico a denunciar os hediondos crimes e seus praticantes nos campos de concentração e extermínio dos
judeus construídos pelos
nazistas do IH Reich. Alguém tinha que sobrar para
contar a história. Este é
meu papel".
Esse foi o desabafo do polonês Stanislaw Szmajzner.
após reconhecer o carrasco
nazista Gustav Franz Wagner, na sala do delegado
Silvio Pereira Machado,
titular da Ordem Política
do DOPS de São Paulo. Besidente em Goiânia, Goiás,
o autor de Inferno em Sobibor veio a São Paulo ontem,
à tarde, apenas para reconhecer o acusado e está disposto a ir à Alemanha
quantas vezes for possivel
para testemunhar contra
ele no processo. .
MENINO JUDEU
Judeu, Stanislaw Szmajzner nasceu na pequena
cidade de Pulav, a 120 quilometros de Varsóvia, na Polônia em 1927. Em 1942 foi
transportado com sua familia para o campo de extermínio de Sobibor, perto de
Trebllnka e lá conheceu
Gustav Franz Wagner,
quando era então apenas
iam menino de 14 anos.
"Paul Stangl era o comandante e, quando lá cheguei,
Wagner era apenas um
Sharfuhrer, uma espécie de
correspondente a sargento
no Exército nas tropas de
choque do Partido Nazista,
as SS", contou.
Anteontem, à noite, já
acompanhando de perto o
caso da prisão de seu antigo
carrasco, o homem que, em
1968, escreveu (e a editora
Bloch publicou) o Inferno
em Sobibor, reconheceu
m ed ia t a mente Gustav
Franz Wagner, quando o
viu e ouviu na televisão. "E'
Impressionante como é o
mesmo homem. Não mudou
nada".
Aposentado, depois de um
enfarte há dois anos, não
se furtou então de vir a São
Paulo, apesar de saber que
seria uma das mais fortes
emoções de sua vida, quando acompanhado pelo advogado Idel Aronis, se viu face
a face com o Obersharfuhrer
de Sobibor — "ele apenas
envelheceu, mas é o mesmo", repetiu.

andar gingado, como se fosse manco, com um ombro
caído. Da mesma forma que
reconhecia Paul Stangl no
campo pelo seu dólmã sempre branco, o andar de Gustav Wagner erta inconfundivel — lembra.
Stanlslaw Szmajzner disse também que os apodos
de Besta Huma e Fera recebidos pelo Obersharfuhrer
em Sobibor não bastam para descrever seu sadismo e
sua crueldade. "Logo, entre
32 colegas, ele foi promovido, pelos seus serviços prestados,
de Sharfuhrer a
obersharfuhrer de depois
a spis
(chefe, porque se
destacava dos demais pela
frieza e eficiência. Na verdade ele começou no campo
1, encarregado das. turmas
de trabalho, mas logo se
destacou nas execuções em
massa como um homem insubstituivel", contou.

recomposição de uma casa
que ele e mais três solidados
da SS fizeram transportar
"Eles a apelipara Sobibor.
daram schwelbenest ("o ninho dos passarinhos) e essa palavra alemã foi pintada em sua fachada", relembra.
O polonês acha ainda que
o carrasco nazista deve ter
saído do Sobibor com muito
dinheiro. "Lá morria muita
gente e todas transportavam ouro, jóias, todos os
seus bens. Eu mesmo sai de
lá com muito dinheiro.
Imaginem Wagner, que era
o spis, o taio poderoso chefão. Só náo sei se ele chegou a desembarcar no Brasil com todo o dinheiro que
trazia do campo. Porque ele
lá não roubava. Simplesmente ficava com tudo,
porque podia tudo", disse.

UM DEUS

Stanislaw Szmajzner reconhece que tomou um cho.
que quando se reencontrou
ontem no DOPS-SP com
Gustav Franz Wagner. Ele
se diz um dos pouco mais
de 20 sobreviventes, entre
os 600 que conseguiram chegar ao fim da guerra vivos
em Sobibor e acha que
todes concordariam com
ele. "Não tenho medo de
nada. Viver para mim é um
presente, há 36 anos", compietou.
Faço questão de ir à
Alemanha para depor e
condenar Wagner. Quero
que o Governo alemão, que
é tão interessado em limpar
essa mancha negra que sobre ele paira, saiba disso.
D i f i c ilmente acharíamos
dois tipos como Wagner. Ele
é único e quero que seja feita Justiça com ele. Quero
que fique preso pelo resto
da sua vida, porque precisa
pagar. Mas não que seja
morto, pois sou contra a
pena de morte — disse o
autor de Inferno em Sobibor, depois da acareação, à imprensa, ontem, às
14h30m.

Para o pequeno joalheiro
hoje já um senhor
polonês, "Gustav
adulto,
Franz Wagner era uma espécie de
deus no campo de exterminios. Ele não tinha que pedir licença para sair. Tirava
férias e viajava para a Alemanha como e quando queria. Quando, no final da
Guerra, nós, no campo, nos
levantamos contra os carrascos, ele estava de férias,
na Áustria. Para sorte sua.
Porque não escaparia de
nosea fúria. Logo ele, o pior
de todos".
— É muito difícil descrever Wagner para um brasileiro que nunca sofreu na
pele. a guerra, o campo de
extermínio, a degradação
de tudo aquilo. Se eu disser
que ele é um monstro, estaria usando um eufemismo.
Matar por prazer era para
ele, então, café pequeno.
Agora, seguindo todos os outros, vem aqui dizer que era
bonzinho, que não matou
ninguém, que podia ter matado mais, que impediu que
muitas mortes acontecessem. Hoje todos querem negar. Mas ele não pode ne*
gar que substituiu o spis
Mitchell — um homem duro — porque era santo. Todos eles matavam. Meus parentes morreram lá. É difícil dizer quem matou quem
porque todos atiravam e se
compraziam com isso. Mas
eu estive lá e vi: Wagner
era o pior de todos. Era um
bom profissional da matança e maltratava a todos
com frieza e arrogância —
disse.

A ALTURA
— Wagner é um tipo fácil de se reconhecer. Primeiro porque é muito alto
e forte como um touro. Depois porque tem os braços
longos, as mãos grandes e
férreas e os olhos tanto
azuis quanto frios. Mas sua
característica principal é o

Dortmund — A primeira
ordem de prisão contra
Gustav Franz Wagner foi
expedida pela Justiça
alemã em 1964 tirada dez
anos depois. O Procurador
da República Hermann
Weissing, responsável pelos
processos de crimes cometidos por oficiais nazistas nos
campos de extermínio, já
tinha desistido de encontrá-lo.
Ao comparar, ontem de
manhã, as fotografias de
Gustav Franz Wagner publicadas pelo JORNAL DO
BRASIL com as que se encontram no arquivo da Justiça alemã, o Procurador
Weissing reuniu seus assistentes e afirmou: "Trata-se
do SS Oberscharfuhrer de
Sobibor denunciado em diversos depoimentos de testèmunhas. É o homem que
estamos procurando desde
64. Da minha parte não há
mais dúvidas: ele está no
Brasil".
NOVO PEDIDO
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Caçador de Wagner não tem dúvidas

SUPER-HOMEM
Para o autor de Inferno
em Sobibor, Gustav Franz
Wagner "é sagaz, inteligente, esperto. Diria mesmo
que é uma espécie de
supef-homem".
Stanislaw
Szmajzner disse que participou da demolição e da

UM CHOQUE

UM ANIMAL
Segundo o escritor polonês, "em Sobibor, Gustav
Franz Wagner nunca falava
como se fosse uma pessoa
humana. Era como se fosse
um animal. Hoje fala baixo,
já não é o mesmo, porque
afinal não tem poder nenhum em suas mãos. Mas
não sei de que ele seria
capaz se estivesse novamente nas mesmas circunstancias da vida no campo".
Se ele não fosse o bandldo frio que é já se teria
suicidado ou estaria completamente louco. Como
conseguiu viver 36 anos,
com toda a culpa nas costas, tendo feito todas as
coisas horríveis que fez. É
preciso que ele pague por
todos esses pecados — concluiu.

Ontem mesmo, no final
da tarde, o Procurador íoi
ao Tribunal de Justiça do
Estado da Renania do Norte-Westfâlia, em Dusseldorf,
para dar entrada num novo
pedido de prisão contra
Gustav Franz Wagner, acusando-o pela morte de "no
mínimo 100 pessoas" no
Campo de Extermínio de
Sobibor.
Um pedido nesse sentido,
segundo Hermann Weissing,
já havia sido feito pelo Governo alemão às autoridades brasileiras na última
sexta-feira, através da Embaixada em Brasilia, com
base nas reportagens publicadas pelo JORNAL DO
BRASIL e que Ontem foram
anexadas à denúncia.
A formalização do pedido
de prisão e extradição de
Gustav Franz Wagner,
através do Ministério da
Justiça da Alemanha Federal, deverá ocorrer nas próximas semanas, assim que
o Tribunal de Justiça Estadual concluir o exame das
provas ontem encaminhadas pelo Promotor da República.
Nos anos 60, como fosse
muito grande o número de
processos ainda em andamento, a Justiça alemã resolveu dividir o trabalho: os
acusados por atividades criminosas nos campos de concentração ficaram por conta da Procuradoria de Colonia, e Dortmund ficou com
os casos de campos de extermínio — como os de Sor
bibor e Treblinka.
Assim, o Processo Majdaneck, que apura as atividades de um grupo de oficiais nazistas num campo
de concentração junto a
Lublln, na Polônia, estava
sendo apontado como o último grande processo do
nazismo, arrastando-se há
anos.
Os 66 volumes do Processo Sobibor, chefiado por
Weissing, repousavam nas
prateleiras de um pequeno
anexo da Procuradoria de
Dortmund, de onde não
saiam desde 74, quando foi
retirada a ordem de prisão
contra Wagner.
Desde sexta-feira, no entanto, elas voltaram a ser
febrilmente reviradas pelos
oito assistentes do Procurador Herman Weissing e ,ontem de manhã, estavam espalhadas pelo chão da sua
pequena sala de trabalho,
onde o telefone não parava
de tocar. Há vários dias que
ele e sua equipe trabalham
das cinco da manhã às r>ete
da noite para preparar a
denúncia contra o SS
Oberscharfuhrer de Sobibor
— o braço direito de Franz
Stangl, principal responsavel pelas execuções e m
massa naquele campo.
Weissing queria concluir
seu trabalho ontem mesmo,
de qualquer maneira, e telefonou para o Tribunal de
Justiça em Dusseldorf, Capitai do Estado, onde são
julgados todos os processos
contra nazistas, para que o
Juiz o esperasse além da
hora do expediente.
Carregando pessoalmente
sete volumes com os documentos mais importantes,
o Procurador pegou seu carro particular e foi para Dusseldorf, a 60 quilômetros de
Dortmund, mas ficou preso
num congestionamento na
estrada e só conseguiu chegar ao Tribunal de Justiça
'quando
as portas já estavam fechadas. A televisão

ainda estava a sua espera,
mas os juizes todos haviam
ido embora, como ele temia,
apesar do apelo feito ao
próprio presidente do Trlbunal. E os documentos que
provam as atividades assassinas de um dos principais
nomes da máquina de exterminio montada pelos
nazistas acabaram sendo
deixados nas mãos de um
continuo da portaria, o
único que ficara de plantão.

minha vida pessoal, mas à
noite é impossível."
Sempre procurando mudar de assunto, diz apenas >
que Wagner caçava pessoalmente suas vitimas, as levava ao campo e ele mesmo
as executava, não sem antes humilhá-las e torturá-las por todos os meios.
A maioria morria nas camaras de gás, mas muitos
foram assassinados com tiros, espancamentos e enforcamentos.
Um assessor o interromATE' O FIM
"Precisamos especificar
pe:
Indignado, Weissing vol- aqui por quantas mortes ele
tou cora seu assistente para é acusado neste caso," E lhe
Dortmund, garantindo que mostra um papel, mais um
apesar de tudo vai até o entre centenas que circupela sala.
fim, sem ceder à má von- Iam"Como
vou saber? Põe ai
tade e à falta de recursos
que prejudicam seu traba- que são várias mortes, muilho. Afinal, há 14 anos ele tas mortes..."
Chegam os homens da
não faz outra coisa. Sua
equipe, que no inicio con- televisão, instalam cameras
tava com 24 pessoas, agora e refletores. Ele vai viver
está reduzida para apenas seu dia de glória, depois de
14 anos de trabalho anôninove, incluindo ele. "Está
vendo como são as coisas mo, já quase sem esperanaqui? Mas eu não me im- ça. Para outros alemães,
milhões de outros alemães,
porto. Já estou habituado. este
pode ser apenas um caTenho o couro curtido".
O ritual normal dos pro- pitulo da História, lembrande um-passado que não
cessos nazistas começa em ças
interessa mais e deve ser
Ludwigsburg, pequena cidaesquecido. Mas não para ele
de perto de Stuttgart, onda —
e como Weissing poderia
são feitas as primeiras investigações. De lá, caso se- esquecer aquelas 66 pastas
circularam por sua mejam confirmadas as denún- que
sa
estes
anos todos e não
cias de testemunhas e docudormir?
mentos, enviados principal- o deixam
"Ele está afirmando
que
mente da Polônia e Israel,
o trabalho passa para as não é o Gustav Franz Wagner
de Sobibor? Mas, como?
Procuradorias de Dortmund
Tem o mesmo nome, nasceu
e Colônia.
As atividades de Gustav no mesmo dia, na mesma
Franz Wagner são investi- cidade, tem os mesmos pais
e não é o mesmo homem?"
gadas por Weissing pratica- Weissing dá uma risada
mente desde que ele comenervosa, balança a cabeça
çou as suas atividades na e afirma,
que com Stangl
Procuradoria, que atualmente trabalha em mais também foi assim. Até o úlmomento ele negou
-'cerca de 20 outros casos en- timo "quer
dizer que ele só
volvendo antigos nazistas. tudo
Todas as testemunhas ouvi- construía casas para os judas apontaram Wagner deus em Sobibor? Pois sim,
como um dos mais perver- eu vou acreditar nessa hissos oficiais dos campos de tória..."
extermínio. "Aqui reunimos
apenas o material sobre So- AS TESTEMUNHAS
bibor, nada temos sobre
A maior preocupação do
Trebllnka, mas não elimino
a possibilidade de que ele Procurador da República,
tenha participado de exter- agora, é fazer a relação das
minlos lá também", diz o testemunhas ouvidas a o
longo do processo, pois para
Procurador.
Sempre remexendo te m ele só falta a extradição de
documentos para provar o Wagner para encerrar seu
trabalho. Weissing teme que
que diz Weissing afirma muitas
testemunhas já teque Wagner era membro do
Comando Especial das SS nham morrido — e nem
Reinahrd Heydrich, código eram tantas, posto que se
empregado para determi- tratava de um campo de extermínio. Réus e vítimas
nar o extermínio de judeus
em todo o Leste da Europa. vão morrendo, já se passaReinhard Heidrich era o te- ram mais de 30 anos. E
mivel chefe do Reichsi- poucos, como Weissing, concherheitshauptamt, o prin- tinuam dispostos na Alemãcipal órgão de segurança do nha a ir até o fim para
Reich, morto num atentado punir os culpados.
Ele se recusa a aceitar
durante a guerra.
De 1942 até 14 de outubro que seus processos constide 1943, Gustav Franz Wag- tuam um arquivo morto.
ner foi o Oberscharfuhrer Parece estar em todas as
d e Sobibor, caracterizado salas ao mesmo tempo,
por uma especial brutalida- acende telefonemas, pega
de, que fez com que os pou- papéis. A todo momento
cos sobreviventes não se fes- lembra o grundgersetz, paquecessem do seu nome e lavra mágica para resolver
da sua figura. As primeiras todas as suas dúvidas e
informações davam conta problemas. Grundgersetz é
da presença dele na Sirta, apenas a Constituição
mas depois Weissing rece- alemã.
São mais de quatro haras
beu vagas indicações de que
ele se encontrava "em ai- da tarde. Os assistentes lhe
mostram o relógio. Weissing
gum país sul-americano".
elevador, que náo
Essa suspeita veio a au- vai até o "até
ele está con- . mentar em 67, quando foi chega —
preso em São. Paulo o co- tra a Justiça" — e volita
mandante de Wagner, Franz mais uma vez para telefoStangl. O Procurador se re- nar. Esqueceu de avisar sua
corda que chegou a pedir mulher que ela não deixe
à Embaixada da Alemanha de ligar a televisão quando
no Brasil que procurasse lo- começai o noticiário das oicalizar Wagner através de to.
No rádio do carro, a caStangl, já que, segundo as
testemunhas, ambos se tra- minho de Dortmund, entre
tavam de "você", trata- uma música e outra, o locumento raramente dispensa- tor dá as noticias quase pedo por alemães e muito me- dindo desculpas aos ouvinfalar do caso Wagnos por oficiais nazistas. tes ao"Tudo
errado", comenDesde o inicio do processo, ner.
imaginava-se que onde esti- ta com seu assistente. Nas
vesse Stangl também esta- sete pastas que viajam no
ria Wagner, o que, agora, banco de trás está a foto
segundo o Procurador, está que para ele prova tudo.
Com seu uniforme de SS,
confirmado.
Gustav Franz Wagner é o
homem apontado com o núOS PESADELOS
mero 20, sentado entre ouHermann Weissing, u m tros sete oficiais e duas mualemão de rosto bem ver- lheres, atrás de uma mesa
melho, de acentuada calví- com várias garrafas d e
cie, baixo e agitado, que champanha e outras bebilembra um pouco o Promo- das.
O assistente do Procurator Hélio Bicudo, diz que
não consegue mais se lem- dor não se conforma. Não
brar de detalhes das ope- entende como Wagner,
rações executadas por Gus- Stangl e outros tenham
tav Wagner: "Já 11 tantas conseguido viver 'incógnitos
coisas escabrosas nesses durante tanto tempo na
processos, que até hoje não América do Sul, se eram
consigo dormir direito à pessoas sem muitos recurnoite. São coisas inacreditá- sos e que só sabiam falar
veis e irremediáveis. Eu era alemão. O procurador sorri,
criança nessa época e só fui sem dizer nada. Catorze
tomar conhecimento da anos depois ele parece vinrealidade através das atas da procuro fazer com que
que tenho aqui. De dia, ain- tudo isso não interfira na

EUA condenam outro nazista
Chicago — O criminoso de guerra
Frank Walus já pode ser deportado dos
Estados Unidos. Ontem, o juiz Julius
Hoffman declarou-o culpado de quatro
acusações e mandou cassar sua cidadania
(adquirida em 19701,
norte-americana
por ter mentido às autoridades norteamericanas sobre seu envolvimento em

atividades criminosas durante a Segunda Guerra Mundial, inclusive a execução
de judeus em campos de extermínio na
Polônia. A decisão do juiz. afirma a promotoria, pode abrir caminho para que
sejam processados outros cidadãos naturalizados norte-americanos, suspeitos
de idênticos crimes.
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Cardeal aprova boletim de Clamor
São Paulo — "Tantas pessoas desapareceram sem
testemunhas nos paises latino-americanos nos últimos
anos, sem que seu sacrificio
trouxesse pana os outros
dias mais esperançosos, que
o Comitê de Defesa dos Direitos Humanos para o
Cone Sul se faz necessário
e, se posso dizer assim, veio
e veio tarde", declarou ontem o Cardeal-Arcebispo de
São Paulo D Paulo Arns, em
encontro em que foi lançado o Clamor, Comitê de
Defesa dos Direitos Humanod e Marglnalizados.de
São Paulo.

Na ocasião, foi mostrado
o primeiro boletim da entidade, denunciando a violação dos Direitos Humanos
na Argentina, em númoro
especial, para aproveitar o
período de realização da
Copa do Mundo naquele
pais. O boletim é impresso
em três línguas (Inglês, Portugês e Espanhol) e seus
900 exemplares serão distribuidos entre as organizações de defesa dos direitos -humanos no Brasil,
Argentina, Paraguai, Chile,
Uruguai e Bolivia.

Condenados recorrem a Geisel
Porto Alegre — Três pre- sada e Sônia Cruz foram
sos políticos gaúchos — An- absolvidos por unanimidade
tônio e seu irmão José Lo- por falta de provas, e Ancondenado a 10
sada e Sônia Venancio Cruz tônio fo "colaboração
com
— enviaram carta ao Pre- anos por
sidente Geisel, exigindo que o Governo João Goulart".
Em 2a. instância, os ouseja realizado novo julgamento do seu caso, "pre- tios dois foram condenados
visto na lei do pais, e que pelo STM, e Antônio teve
nos é negado", já que con- sua pena confirmada na
denados em novembro de mesma sentença. Na carta,
1976 pelo STM, até agora entretanto, os três afirmam
não foi julgado o recurso que no assalto a um banco
interposto no Supremo Tri- em Porto Alegre, pelo qual
sofreram as condenações, os
bunal Federal.
"Completaremos em 17 de verdadeiros assaltantes —
outubro de 1978 cinco anos cinco outras pessoas, da
de prisão injusta, irregular VAR-Palmares — foram
e absurda", salientam, na identificados pelas testemucarta ontem distribuída ã nhas, o que consta no proimprensa, lembrando que na
Ia. Auditoria de Porto Ale- cesso em que foram condegre da. instância) José Lo- nados.

Arqueóloga gaúcha nega especulação

Porto Alegre — A arqueóloga Norah de Toledo Boor
descobriu outra cidade com
cerca de 1 mil 500 anos, a
10 km do sitio arqueológico
de Casca, por ela igualment© descoberto, que ocupa
uma área de 10 hectaies
Norah garante, pelo menos,
2 mil 200 anos de existència, para a cidade, o que é
contestado por. outro arqueólogò, gaúcho.
No último sitio por ela
descoberto, foram encon-

"Bóias-frias"

tradas, quase á superfície,
objetos de cerâmica e peno
dia polida, enquanto
primeiro, o de 10 hectares,
os achados são de pedra
argulascada. Com este
mento, a arqueóloga, que
pertence à Universidade de
Passo Fundo, contesta o
professor Alexis Borloz, do
Museu Arqueológico do Rio
Grande do Sul, que considerou especulação a idade
atribuída ao primeiro achado.
Segundo levantamento da
Federação dos Trabalhadores na Agricutlura, os desempregados no Paraná
chegam a 400 mil. A Secretaria de Agricultura está
elaborando- um relatório
minucioso para. levantar o
número exato. Ém Cascavel
e Londrina, já foram registrados 70 mil desempregados. Os locais de maior
concentração de bóias-frias
ainda não foram pesquisa-.'
dos.

Para emitir parecer sobre o projeto da nova Lei
Orgânica da Magistratura Nacional, a OAB-RJ
criou uma comissão especial integrada por quatro
conselheiros que emitirão parecer no dia 8. Alegando ser muito cedo para um pronunciamento oficiai — só ontem conheceu o texto — o presidente
do grupo, o advogado Celso Medeiros, disse estranhar o sigilo do Poder Executivo na elaboração do
"somente compatível com os regimes
projeto,
politicos autocráticos".
O conselheiro Haryberto de Miranda Jordão Pilho, membro da comissão, comparou o Conselho Nacional da Magistratura — considerado pelo Ministro da Justiça como capítulo mais importante da
nova lei — a um Tribunal de Exceção "para julgar,
em caráter sigiloso, aqueles magistrados que não
atendem aos interessados, eventuais e transitórios,
dos atuais detentores do Poder".
CRITICAS
A demora de mais de um
ano, por parte do Poder
Executivo ém tornar público o projeto, que faz parte
da reforma do Judiciário
significa para o conselheiro
Celso Medeiros "um regime
que teme a crítica ou a expressão de tendências liberais". Apesar de apenas ter
"lido rapidamente o texto
do projeto", disse poder
fazer um ligeiro exame,
apontando pontos positivos
e negativos.
De positivo, o presidente

Instituto Brasileiro dó Café
RESOLUÇÃO N.° 28/78
O Presidente do. Instituto Brasileiro do Café, no uso de sua.
atribuições legais • na conformidade do que dispõe a Lei n?
1.779, de, 22 de dezembro de 1952, tendo em vista deliberação
do Conselho Monetário Nacional,
RESOLVE:
"Declarações
de Venda" relativas
IV — Acolher registros de
a exportação de café verde, ou descafeinado, em grão
cru, i partir de 19 de junho de" 1978, inclusive," para
embarque* de 19 a 31 de agosto de 1978, ao preço
mínimo, por libra-peso, de US$ 1,60 (um dólar i lei-, "-'senta centavos) ou o equivalente em outras moedas.
•
Art. 29";—i Fixar mUS) 83,00 (oitenta e três dólares),
ou o
equivalente em outra» moedas, por saca de 60,5 quilos brutos, • quota de contribuição «obre * exportação de café verde, ou descafeinado, em grão cru, para
as operações cujos registros venham a ser acolhidos
pelo Instituto Brasileiro do Café, e partir de 19 de
junho de 1978, para embarques de 19 a 31 de agosto
de 1978.

'Y

Internato mineiro faz 100 anos
Belo Horizonte — Destlnado ao amparo das filhas
de escravas lioertas pela
Lei do Ventre Livre, o Instituto São Luiz, de Caeté, faz
100 anos este mês. Ao anunciar ontem a comemoração
do Centenário, sua atual diretora, Irmã Adalgisa Pereira Fernandes, ressaltou
que ele nasceu dos ideais
de libertação de uma época.
O Instituto São Luiz, que

abriga anualmente de 60 a
70 alunas sob regime de internato, é dirigido pela
Congregação das Irmãs Auxlliadoras de Nossa Senhora da Piedade, fundada, em
1892, para assegurar a sobrevivència do educandário.
Ambos se encontram no sopé da serra da Piedade, onde, a 1 mil 800 metros de
altura, ergue-se o santuário
da Padroeira de Minas.

19 — A

mencionada' neste
¦..>.•. ..v „Artigo leré paga da seguinte forma;
— a parcelv de US$ 63,00 (sessenta e três
\ ..",<;,'.' a)
dólares) de acordo com a regúlamen'
'
'
tação cambial vigente;
b) — a parcela de US$ 20,00 (vinte .dólares)
mediante a aplicação, até .8 horas da
data do registro de venda, de "Avisos
de Garantia — PROMIVE", ou depósito,
contra-valor
ém
cruzeiros, k
por seu
taxa de cambio declarada, _ • opção do
exportador,
entendido que a eludida
importância não seré devolvida, mesmo
"Declaração
de Venda" venha a
que «
ser cancelada, por qualquer motivo.
I 29 — A exportação de café despõlpado ou desçaquota

feinedo,

Juíza vira Promotora na Bahia
Salvador — Em aconteciCentral fica peito de Iremento inédito na Bahia, a cê, e é conhecida em todo
Juiza da Comarca de Itaju- o Estado como região de
bá, advogada Ilóna Márcia freqüentes conflitos por terReis, abandonou o cargo e ras entre grileiros e posseitomou posse, ontem, como ros. Afirmando que a proPromotora da Comarca de motoria "é a mais democraCentral, no interior do Es- tica das profissões juriditado. A ex-Juíza disse que cas", a nova Promotora disestará "ao lado dos mais se que os jurista não pofracos, desprotegidos, dem silenciar, e devem emórfãos, ausentes e trabalhadores, na luta consciente preender uma luta pela resque empreenderem contra tauração do estado de direiseus patrões gananciosos".
to.

Por sua vez, o MonsenhorErnani Pinheiro, membro
da Comissão Justiça e Paz
da Arquidiocese de Olinda
e Recife, disse ontem que
o presidente da Comissão
de São Paulo, professor Dalmo de Abreu Dallarl, Informara a Arquidiocese de que
se movimentava para conseguir das autoridades que
Edval Nunes da Silva re;:ponda ao processo em liberdade.
Em nota oficial divulgada
ontem, o conselho seccional
de
Pernambuco da OAB
(Ordem dos Advogados do
Brasil) protestou contra a
Policia Federal, "impedindo
a comunicação do preso
(Edval) com seu advogado,
direito 'assegurado a este
pelo Artigo 89, Inciso HI da
Lei 4 215 de 27.4.63.

ALUGUE UM ÔNIBUS
PARA SEUS FUNCIONÁRIOS
Elimine o atrazo de seu pessoal. Para sua economia, a FAÇA TURISMO conta com uma frota
de Mercedes Benz e Marcopolo III, com ousem
ar condicionado, música FM e 36, 40 ou 45 poitronas. Transporte diário para executivos • funcionários. FAÇA TURISMO LTDA.
". 394-5044-394-5135
Embr.lur 070017-001

Art.

Exploração da Amazônia pode ser imediata

Segundo o Sr Nogueira
Neto, as áreas pertenceriam
sempre ao Governo, e os interessados se comprometerim a explorar racionalmente. a floresta, inclusive enriquecendo-a periodicamente.
O Secretário da SEMA acha
que a realização de pesquisas unais profundas antes da
exploração exigirá muito
tempo, e a floresta poderá
sofrer, até lá, danos irreparáveis. .

Paris — A Comissão Justiça e Paz Internacional denunciou ontem a prisão, sem inquérito, e torturas contra o estudante Edval Nunes da Silva,
membro da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Recife; o comunicado diz que o jovem trabalhava há tempo "em prol da justiça e da igualdade no Brasil". Edval foi preso em 12 de maio pela
Polícia Federal.
Em Recife, comissão formada pelo Movimento
Feminino pela Anistia, Setor Jovem do MDB, Instituto dos Arquitetos do Brasil, Ação Católica Operária e Associação dos Sociólogos tentará visitar
hoje, na Polícia Federal, o estudante Edval, preso
sob acusação de tentar reorganizar o Partido Comunista Revolucionário.

ESTA MAL
A Comissão vai procurar
saber d o superintendente
policia Federal, José Anda comissão especial apon- da
tônio Hahn, se é
tou, inicialmente, apenas levar livros, Jornais epossível
revisduas coisas: a obrigatorie- tas para Edval, além do
dade de o juiz fixar re- motivo pelo qual ele não residênçia na própria cornar- cebe visitas dos amigos
(desde o fim da incomunica, podendo para isto re- cabilidade,
a Policia só perceber auxílio pecuniário pa- mitiu contatos com o advora aluguel de casa/ e a posl- gado e parentes..
Membros da Comissão inção de destaque em que o
formam
à imprensa que o
advogado,
projeto coloca o
caso de Edval íoi relatado
tornando obrigatória sua ao Arquiabade da Ordem
participação ha quinta par- Beneditina no Brasil e Abate dos Tribunais Federais, de do mosteiro de São Beninclusive nos Tribunais; do • to em Olinda, Basílio Penido. Sensibilizado, ele teria
Trabalho. Ou seja, "ad- decidido
visitar o estudante
mltindo a representação da o mais depressa possível
OAB junto ao Conselho pois seria omissão não fazer
tudo para ajudá-lo.
Nacional da Magistratura".

Ministério da Indústria e do Comércio

i

Manaus — A exploração
econômica imediata da fioresta amazônica, com a cessão de áreas da região aos
interessados,
empresários
foi defendida ontem pelo
Secretário Especial do MeioAmbiente, Sr Paulo Nogueira Neto,'' durante seminário
destinado a avaliar os resultados obtidos até agora pelo
Programa do Trópico Úmido.

de

contribuição

ção, que
de parcela
Art. 39 — A

. „¦

.

...

exportação de café torrado e moído, destinado a
qualquer mercado, acondicionado em embalagem para
o consumidor final (vidro, lata, plástico etc), devidai mente rotulada, fica sujeita a autorização prévia do
. IBC, em cada caso, devendo o exportador, para o registro
da, venda, informar es condições da proposta em seu
poder. ;•'._.

Art. 49 .— Manter inalteradas todas as demais disposições sobre a
¦ ¦>. .exportação de café verde, ou descafeinado, em grão
...
. .. cru, e/ou torrado. e-moldo, qut não colidirem com
es da presente-Resolução.
?..';'

Instituto Brasileiro do Café
RESOLUÇÃO N.° 29/78
O Presidente do Instituto Brasileiro do Café, no uso de
suas atribuições legais e na conformidade do que dispõe a Lei
ti.0 1 779, de 22 de dezembro de 1952, tendo em vista deliberação do Conselho Monetário Nacional,
R E SO L V E:
Art.

Ari

Brasília (DF), 31

de maio de

.._..:.! «...
CAMIUO CAIAZANS DI
•_;.:"-;.'.
Presidenta

de "Declarações de Venda" relade café solúvel, a partir de 1.9
junho de 1978, inclusive, para embarques, de 1... e
31 de agosto de 1978, aos seguintes preços mínimos
por libra-peso:
I — Qualidade "Spray-Dried"

1.° — Acolher
tivas à

registros

exporta;ão

US$ 3,60 (três dólares e sessenta centavos) eu
o equivalente em outras moedas.
II - Qualidade "Freeze-Dried" (liofilizado)
US$ 4,40 (quatro dólares e quarenta centavos)
ou o equivalente em outras moedas.
2.9 — Fixar em US$ 0,60 (sessenta centavos de dólar) por
libra-peso ou o equivalente em outras moedas, a quota.de contribuição
vel ("Spray-Dried"

em grão

mento da

cru, fica isenta do recolhi"b"
da quota de contribuiparcela
se limitará, nesses casos, ao valor
'V.

Ministério da Indústria e do Comércio

Art

sobre a exportação de
"Freeze-Dried")
a
para

café solúas operações cujos registros venham e ser acolhidos pelo Instituto Brasileiro do Café, a partir de 1.9 de junho
de 1978, inclusive, para embarques de 1.9 a 31 de
agosto de 1978.
3.9 — A exportação de café solúvel, das quantidades ''Spray"Freeze-Dried"
Dried" e
(liofilizado), destinado a qualmercado,
acondicionado em embalagem para o
quer
consumidor' final (vidro, lata, plástico, etc), devidamente rotulada, fica isenta do recolhimento,da quota
de contribuição, devendo o exportador, erh cedi caso,
solicitar autorização prévia ao IBC, para o registro de
vendas, informando as condições da proposta em seu

poder.
Art. 4.9 — Manter inalteradas

todas as demais disposições sobre
a exportação de café solúvel que não colidirem com
as da presente Resolução.
. ..'.,-

1978.

Brasília

MAOAIHAEI

CAMIUO

(DF), 31

de maio de

CALAZANS

DE

1978.

MAGALHÃES

Presidente

OITO E MEIA

Vereador recusa Prefeitura
Florianópolis — O Vereador e Presidente da Câmara
municipal de Florianópolis,
Sr Nagib Jabor, recusou assumir a Prefeitura no lugar
do Sr Espiridião Amim Helou Filho, que deixará o
cargo para se candidatar "aa
deputado federal, porque
Capital é difícil de"tem
dirigir"
sido
e o atual Prefeito
;•dinâmico,
trabalhador,
capacitado e inteligente".
Vereador por cinco legislaturas e Prefeito interino

por um mês em 1970, o Sr
Nagib Jabor, de 62 anos, insiste em que "tudo será
contornado para que eu não
assuma". Se assumir, será
o quinto Prefeito de Florianópolis nos últimos três
anos, e o décimo desde março de 1974. Ele acredita que
o Sr Espiridião Helou só será candidato oficial depois
da convenção do dia 4 "e
o Governador Konder Reis
pode até indicar outro."
do para "pronunciamentos
contestatórios ao Governo
-.
federal".
O Vereador Carlos Alberto Bastos, do MDB, chegou
a chorar na tribuna durante
a votação dizendo que "D
Paulo não merece tanta deJosé dos Campos, à frente o
Bispo D José Antônio Couto,
disseram que as palavras do
Vereador José Cardoso eram
"levianas e injuriosas".

T?/6/78

? ¦ 1* Caderno.

Brasília — Atraso e violação de corresponder^,.,
cia, exame e constantes extra vios de bagagem em",
vôos domésticos, censura discriminatória, proibição",
de bispos comparecerem a programas de televisão,•-.
cassação e suspensão de rádios religiosas são os
exemplos mais comuns da atuação da censura con--tra a Igreja no Brasil, denunciada era documento
que será encaminhado à conferência de Puebla""
pela delegação brasileira.
No documento, os agentes da Pastoral de Ç$£"'
municação Social não denunciam casos específicos',..
temendo que a divulgação dos atingidos venha, .a*..'
marcá-los frente às autoridades, dificultando-lhes
a atuação pastoral. Os autores do documento esperam que, através de uma definição mais clara da1"
posição da Igreja frente à censura, a ser obtida eift'
Puebla, seja possível enfrentar até a "censura' àS1
pessoas" (religiosos impedidos de entrar ou de sair
do país).
•'
CORRESPONDÊNCIA
O mais generalizado caso
de censura é a violação de
correspondência do estrangeiro e cujo envelope possuà timbre identificando o
remetente. Atualmente,
todas as cartas enviadas
pelo Ceiam (Conselho Episcopai Latino-Americano)
chegam abertas, e o fato se
repete em alguns casos de
correspondência expedida e
recebida dentro do Brasil.
A CNBB (Conferência Nacianal dos Bispos do Brasil),
por enquanto, está preservada de violação — os envelopes que remete e recebe
são entregues intatos —
mas o mesmo não ocorre
com regionais da entidade.
Outro artificio usado pela
censura é a súbita inoperancia dos serviços de correto, em âmbito nacional,
quando se trata de publicações religiosas, boletins
diocesanos ou de entidades
cristãs leigas. A revista
Familia Cr-istãi editada peIas Irmãs Paulinas e de circulação nacional, vem -so.
frendo atrasos na entrega
de duas ou mais semanas.
Preocupadas com o possível
descrédito que a revista sofra, as editoras procuraram
esclarecer, em Brasília, qual
o problema.
Depois de vários dias de
indicações sobre quem
poderia resolveu:. a questão
e de uma"departamentos
Via Sacra pelos
diversos
da
ECT (Empresa
Brasileira de
"e
Correios
Telégrafos), as
irmãs foram informadas de
que seu sistemade distribuição não estava adequado.
Substituídos os malotes peIa remessa individualizada
de cada exemplar, a entrega teve ritmo normal por
cerca de dois meses, e voltou a atrasar. Nova peregrinação pelos correios e o serviço de distribuição d a
editora foi novamente alterado. O sistema j de atrasar
a entrega, exigir, nova distribuiçào e novamente atrasar vem se mantendo por
oito meses, com prejuízos
financeiros que absorveram
toda a margem de lucro
proporcionada pela revista.
Casos semelhantes de
atraso ocorreram também
com o jornal O Mensageiro,
de Belo Horizonte, que fez
a experiência de remeter
seus exemplares para o
mesmo endereço de partida,
e enfrentou uma demora de
uma semana. Outra experiência foi remeter o jornal
em envelopes pão timbrados, com o que a entrega
foi feita no dia seguinte ao
da remessa.
Além da censura à correspondência e do boicote na
entrega de jornais e revistas, há casos de censura direta e prévia a publicações
e rádios. O São Paulo, jornal católico da Arquidiocese
de São Paulo, tem sistematicamente seus textos censurados e, recentemente,
perdeu um mandado de segurança que impetrou junto
ao Supremo Tribunal Pederal contra a censura prévia.
Quando foi vetada a publicação do documento aprovado em Itaici pelos bispos
brasileiros, remetido à censura em papel timbrado do
jornal, houve um fato inexplicável: o mesmo documento, remetido por outro
elemento do jornal à censura, em papel da CNBB, foi
liberado sem cortes, embora
as chamadas de capa, textuais do documento, fossem
censuradas.
RÁDIOS

São José dá título a D Paulo
São Paulo — Diante do
protesto de todo o clero de
! São José dos Campos, a bancada arenista da Câmara
• local resolveu mudar de
idéia e finalmente aprovar,
na madrugada de terça-feira, a concessão do titulo de
cidadão honorário ao Cardeal D Paulo Evaristo Arns.
O Vereador José Cardoso
«afirmara, há uma semana,
.que D Paulo se afastara da
condição de religioso partin-

-Quinta-feira,

OAB-RJ cria comissão para Justiça e Paz denuncia em Igreja denuncia censura a
Paris a prisão e torturas
dar parecer, dia 8, sobre
suas publicações e violação
nova Lei da Magistratura contra estudante em Recife de correspondência à Ceiam

do Paraná terão trabalho

Curitiba — O Governador
Jayme Canet obteve, em sua
sétima viagem a Brasília,
desde que começou a seca
no Sul, recursos para dar
inicio a obras públicas que
irão ocupar 150 mil trabalhadores agrícolas desem«pregados. Não foi revelado
o montante da ajuda conseguida em audiências com os
Ministros do interior e do
Planejamento e o Banco do
Brasil.

Q

Edição especial pára seus dias de lazer.
O Jornal do Brasil Informa.
Aos sábados, domingos
e feriados
ouça a Ia pdiçãoàs 8:30.

Patrocínio

BAMERINDUS

M

RÁDIO JORNAL DO BRASIL

Também para as rádios
religiosas a situação é dificil. A rádio 9 de Julho, de
São Paulo, está fechada ha
mais de um ano, e os responsáveis, na impossibiiidade de lutar contra a cassação da emissora, estão
vendendo os equipamentos.
No Rio Grande do Norte,
a Rádio Natal, apesar de
defender uma linha muito
conservadora, recebeu uma
suspensão de cinco dias. Em
Recife, na Rádio Olinda, o
locutor de um programa religioso foi advertido pelos
censores por ter feito uma
referência de poucos minutos ao crédito educativo, em
um tom considerado irõnico. A Rádio de Manaus estu
sujeita a uma estranha exigència: além de conservar

uma cópia gravada dos programas por 48 horas, segu»-' ;
do a exigência da lei, é obrí-"
gada a apresentar cópiaá
escritas dos programas reli-'1,
giosos antes de sua apresentação, embora não eàíèí-''''
ja sob censura prévia.
Tem sido observado, tám-._,
bém, que profissionais de
comunicação, wm marcada...
atuação no campo de Igre-.,.
ja, embora sejam leigos, .en,-...'
contram maiores dificuidar
des para serem contratados. Em São Paulo, alguns'
profissionais se demitiram
a partir de uma orientação-"
para que os noticiários não
tocassem em assuntos ligados à Igreja, como defesa
dos direitos humanos, exilados e presos ipoliticos.
Em Porto Alegre e no 'Ri."'
de Janeiro, as próprias autoridades eclesials exigem
antecipadamente conhecer
o que será publicado em.
jornais religiosos ou dito'
por lideranças leigas cristãs
em .programas dé rádio. Em
São Paulo, D Paulo Evaristo
Arns recebeu recomendação;.,
para recusar um convite da^
TV Bandeirantes para pçirticipar de um programa.seibre a Via Sacra da SextaFeira da Paixão, e avisar •
que não iria por "motivo de
força maior, e ordem particular".
PESSOAS

...

.,,„,-.

A censura as pessoas imanif esta-se de várias forimas.
Há determinados bispos ei
lideranças Cristas leigas
que têm sua bagagem sistematicamente revistadas'em
vôos domésticos. No Rio de
Janeiro, uma dessas lideranças leigas enfrentou iseite
extrávios de bagagem em
vôos internos. Na úiltiima
viagem, fez: um seguro so- -.
bre a bagagem e, quando
foi informada do novo extravio, cobrou a apólice. Nó
dia seguinte, a bagagem1
apareceu. > :
Também no Rio de Janei- i
iro, uma liderança leiga vin-.
pulada à causa de defesa'
dos presos políticos, recebeu
um convite « passagem para participar de: um ccfflw„
gresso internacional de comunicação que se realizará
no exterior,- até agora não
conseguiu visto de saída 'do
Brasil, embora ninguém 'te-;
nha formulado uma negatlva concreta ou alegado
razões.
Durante a assembléiageral extraordinária de '
Itaici, este ano, houve estranheza pela não eleição'
de algumas figuras repre- '
sentativas d o Episcopado
brasileiro para representar
o pais na conferência do
Ceiam em Puebla. O motivo
foi que, se essas figuras salram do pais, há um consenso de que serão impedir,,
das de voltar.
A nova exigência ido Mlnístérlo dar Justiça par*•
conceder isenção a religiosos que desejem sair "do'
país está sendo usada para"
protelar ou mesmo impedir
essas viagens, o novo docu-.
mento, que deve ser expedi»
do pelas Cúrias Metropoli-tanas, informando quem ,fr
o religioso, data de sua or-!
tf e n aç ã o e responsabillzando-se por ele, nunca é
considerado correto p o r
quem o recebe. As infor'mações estão incompletas, otexto está mal elaborado, o
papel não possui as medidas certas, enfim, as justificativas variam e os documentos não são aceitos.
Paralelamente, há cerca
de 250 missionários católicos e protestantes estrangeiros que não conseguem,
visto de entrada paran o.
Brasil, e esperam desde Junho de 1977, sem receber
qualquer informação sobre
o motivo da demora. Há
cerca de três anos, um grupo de trabalho integrado
pelo Itamarati, Ministérios
da Justiça, do Trabalho e
do Interior, promoveu uma
revisão da-politica de imigração brasileira, seguindo
parâmetros econômicos e dé
segurança nacional. A lista
semestral de profissões que
são necessárias no pais, em
termos de entrada de es.trangeiros, não inclui a categoria de missionários, em.
bora a Igreja, como um todo, alerte sobre sua escassez
no interior do pais.

JORNAl DO BRASIL
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Quinta-feira,
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D

Volta fechada

Lembretes para a
corrida de hoje
l" Páreo:
Altíssima só perdeu a dupia porque tentou acompanhar a ponteira Deep
Light, que sobrava no páreo.
Florada não corre desde
janeiro. Aprontou suavemente em 38s na reta de
chegada.
Dalidade fracassou na última em raia pesada. Sempre correu mais na leve e
está em boa forma.
Extra Extra não corre
desde novembro. Turma está •fraca.
Rhode Ville, vee por outra,..aparece correndo muií» Páreo:
Majarico correu menos do
que o esperado. Prefere rala
bem seca.
Unitário não teve bom
percurso.
Ressini está, de novo, em
bom estado de treinamento.
Flammaryon está sempre
se colocando. Na última,
correu um pouco menos.
3? Páreo:
Brasas' Babe melhorou
muito em sua última «xlbicão.
A Sangue Frio correu
bem, parando só nos últlmos metros.
4? Páreo: '
Itapoã perdeu por pequena diferença na grama.
Tamarix vem de corrida
regular • melhorou, >

Deep Light pode repetir na noturna
- 110» MIHOI - «ICOM! - 1WIIT WV - 1'«7»
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1-1.
2
2-3
4
3-5
6
4-7
8
"

J
Altliilmi. I. M. SU* .
1
Florada, W. Gonçalvai-.
7
Jorgata, J. Ricardo . .
9
Dalidada, J. Machado .
2
Extra-Extra, J. Garcia .
8
Difundida, D. Nato . .
6
Dadaira, G. A. Feiió .
Rhodet Ville, D. Guignoni 3
4
Dorllla, J. Pinto
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VARIO -

57
57
57
57
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1-1 Majarico, J. F. Fraga .
2 Toturno, J. M. Silva ...
2-3 Unitário, J. Ricardo ...
VRossinl, J. Malta ....
3-5- Histórico, W. Gonçalves
6 Belluno, L. Januário ...
4-7 Flammaryon, C. Morgado
-8'Glngerbeer, A. Abreu .
9 Rebolado, J. Garcia ...

57
57
56
57
58
55
55
57
56

3
4
6
8
9
2
1
7
5
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( 5)
( 5)
( 9)
( 5)
( 5)
( 9)

39
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29
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19
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39
49
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Gallaxy Queen e Anthylis
Gallaxy Queen a Anthylis
Juelva • Juruece
Campanelle e Princ. Tina
Campanelle e Princ. Tina
Campanelle e Princ. Tine
Campanelle e Princ. Tine
Abalinda e Pavade
Gallaxy Queen a Anthylis
Juelva e Anthylis
Ly e Realidade
- RECORDE -

1 SOO METROS
29 (14)
59 ( 6)
39 ( 9)
119(12)
79 ( 9)
79 ( 9)
99 ( 9)
99 (10)
49 ( 9)
19 (11)
59 ( 9)

57
l-Mtapoi, P-, Alves . . . .
55
02 Monday, J. R. Olivelre .
11
55
Silve
J
M.
2-3 Flower Queen,
55
Xlrbose, C. Amestely . .
55
Ltna, J. F. Frag
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55
Clnder II, J. IV Marins .
7 Urija, G. Tozzi. 10 57
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4-S Temarix, R. Macedo ...
55
£9 Deep light, J, Machado .
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10 Miss Curvona, J. Queiroz
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D. Moreira
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53
Good Plus, D. Guignoni .
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Cajo. L. Januário
. ~.
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Xerám a Pertinente
1 100
I 000
Inspirsao e Alpestre
1 000
Farabela e Pertinente
G. Volta e Columbus !. I 600
1 200
Saldanino e Merlin
Xerém e Crepon
1 100
1 100
Xerám e Pertinente
R. do Barato e Pertinente 1 000
Estreante
_^
1 000
69 ( 8) Esperanto e Notório
1 100
109 (10) Xerém e Pertinente
49
79
39
79
99
29
89
89
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1 200
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(10)
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Meeslhuá. A. Ramos ...
Hippopotamus. G. Me.
55
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Rotor. J. L. Marins .
13 55
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57
Gatsby, D. Neto ...
53
Tassulinha. E. Marinho .
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3-6 Desert Cry. P. Alves .
10 56
Cordelier. L. Santos .
55
Tie Breek. J. M. Silve .
55
4-9 Coronel G. E. B. Quei..
55
10 Don Eduardo. A. Souza .
11 Gaibu, R. Macedo ... 12 55
" Jerlon. F. Pereire ...
55
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.
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E. Morgedo Neto
AP
Estreante
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1'16"3
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M.
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b.
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P.
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NM 1'24"2
NM 1'24"2
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2-3 Cilia. J. Ricardo .
Canduca. Jz. Garcia.
Koris. C. Valgas. .
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Erymat e Induzida
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Faraway Son e Lil Abner
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39 ( 7) Merfil e Butch Caisidy
54
Estreante
58 Estreante
55
59 ( B) Alteres e Fair Med
52
59 ( 9) Canet e Abarè
56
79 ( 9) Canet e Abare
56
69 ( 7) Martil e Butch Cassidy
55
69 ( 8! Alteres e Fair Meed
5B
90 ( 9) Canet e Abará
55
69 ( 9) Canet e Abará
53 59 ( 7) Puri e Couraur
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1
' 5
8
2
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4
9
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Tipster, J. R. Oliveira .
Hepar. A. Ramos ....
Ferrier. F. Pereira ...
Buião. Jz. Garcia ...
Andante. J. M. Silva ... 10
Tuareg. G. Meneses ...
Cedro do Lybano. W. G.
4-7 Tartignol. C. Morgado .
Otherwise, A. Oliveira
Gasoleno. L. Santos ...

Ribeiro
Moraies
Ricerdo
Duranti
Paim F?
D. Moreira
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P. lavor
I. P. r4unes

A.
A.
S.
A.
J.
E.
É.
A.
G.
O.
M.
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2-2
3
3-4

(AREIA)

1'10"3
1'10"3
l'03'3

-

1-1

INICIO 00 CONCURSO
1-M Breses'Babe, J. Pinto . .
.,'V.Estime, J. M. Silve . .
2-2 Amicca, J. Ricardo . . .
3 Da Prazer, J. Escobar .
.AJeibera, M. Andrade .
3-5'" Dinasty, F. Pereire . .
Bonela, E. R. Ferreire .
6 Fan Araby, J- Garcia .
Sangue Frio, D. Neto
A
4-7
I De Fama, C. Morgado
^Ç.Ouiter, A. Olivelie . .
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NM
NP
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Ni
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NP
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1600
1300
1600
1300
1300
1300
1300
1300
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F. P. Lavor
R. Morgado
E. C. Pereira
Z. D. Gusdes
J. L. Pedrosa
G. L. Ferreira
C. Morgado
S. d'Amore
S. d'Amore

l'23"3
l'155'l
1'23"3
1 '09"
1'03"1

Estreante
119 (13) El Jaguar a
19 ( 7) Dólar Furado
19 ( 9) Columbus •
Estreante
109 (13) El Jaguar a
109 (II) Encoura;ado

10 56
' 7 Zonzon, E. R. Ferreire .
56
8 Altair, A. Ramos ....
4-9 Grande Alvorada,
H. Cunha
56
56'
10 Amigo Velho, J. GsrcU
" Avalá, C. Amestely ... 12 53
" Gavin, J. Esteves ....
56

(AMIA)

AP
AL
AP
NP
NP
NL
AP
AP
GL

1*M"I/I

Deep light • Unitário
Cachimbo e Histórico
Deep light • Mejerlco
Histórico t Flammeryon
Rossini e Flammaryon
Zacalteco e Flemaryon
Histórico e Rossini
Histórica e Rossini
Zacatelco e Flammaryon

METROS

1 000

1300
1200
1300
1 100
1000
1000
1300
1300
1300

Deep Light • Tiizana
Tarracota e Freinaya
Deep Light • Tixzana
Acatada e Jorgata
Dadaira e Falrbela
Juvia a Estime
Deep Light e Tizzana
Deep Light e Tizzana
Dizzy Dance e Tangerina

(11)
( 9)
(11)
(10)
(14)
( 7)
(11)
(11)
(11)
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TERCEIRO PAREÔ

39
69
49
99
19
19
109
59
99

57
56
56
56
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(AREIA)

1'10"1
NP
1'02"3
NL
1'03"1
AL
1'46"
NP
1'16"2
NU
NP lMOrM
NP rici
I'03"l
NL
Estreante
NI
1'03"2
NP
1'10"1

J.
R.
W.
S.
S.
C.
C
j.
H.
N.
M.

B. Silva
Tripodi
Alieno
P. Gomes
d'Amore
I. P. Nunes
I. P. Nunes
D. Moreira
Tobias
P. Gomes
Caneio

1'I2"2/I - (AREIA)

EXATA

49 ( 8) Explosivo a Fleuron I
39 ( 6) lob • Mister Cafona 1
29 ( 6) Caragarra e L. Baronne (CP)
29 (10) Devido e Desert Cry
129 (13) Funny Face e Raatelo
69 ( 6) Caragarra e Rotor (CP)
39 (10) Devido e Orator
Estreante
49 ( 7) Altair e D. Furado (CP)
49 ( 6) Lob e Mister Cafona
79 (10) Devido e Oretor
99 ( 9) K. Blue e Van Goyen
89 (10) Devido e Orator

1000
1000
1 300
1 200
1 200
1300
1200
1 100
1000
1 200
1000
1200

NM 1'02"3
AL
1'02"1
NP
1'23"4
NP
V16"!
NP
1'16"2
NP
1'23"4
NP
1'16"1
Estreante.
NP
1*11**1
AL
1*02"!
NP 1'16"1
NP
1'04"3
NP
H6"l

».
P.
E.
C.
O.
S.
O.
A.
A.
F.
B.
E.
E

labre
Labre
M/Neto
I. P. Nunes
J. M. Dias
d'Amore
M. Fernandes
M, Caminha
P. lavor
Abreu
Silva
C. Pereira
C. Pereira

CÃISTER
portante clássico João Cecllio Ferraz, na distancia
de 1 mil 500 metros, dotação de Cr$ 170 mil, cujo
campo com as chaves IIcou assim formado.

Chubasco, principal
atração do Grande Prêmio
Cruzeiro do Sul, domingo,
no Hipódromo da Gávea,
deverá aprontar amanhã
pela manhã na pista de
areia do hipódromo carioca.
Para tanto, o jóquei Edson
Amorim e o treinador de
Chubasco, A. Cabrelra, já
estão no Mo de Janeiro.
li

Anarchy
Ballez
Bamdar
Belides .......
Cassino
Enchova
Euphorie
Caldaia
Carta Brava ...

1—1
2—2
3—3
4—4
5—5
6—6
7—7
8—8
"

l:

Alcides Miranda é, desde hoje, oficialmente, o
novo treinador do Stud
Mondesir em substituição a
Leonel Coelho que respondeu pelas inscrições do stud
interinamente, desde a saida de Artur Araújo. Alcides
Miranda, no esquema atual,
vai morar permanentemente no Centro de Treinamento de Pedro do Rio,
vindo a Gávea, somente nos
íins de semana, para assistir as exibições dos animais
que inscrever.
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Altíssima

Dadeira.

2» Páreo: Unitário — Majarico — Flammaryon
39 páreo: A

Frio

Sangue

—

49 Páreo: Tamarix

—

Itapoã

59 Páreo: Pupim's

—

Altair

—
—

Babt

Flower

—

Dinasty

Queen

Cafeeiro

— Hepar — Andant»

69 Páreo: Tipster
79 Páreo: D'Amore
89 Páreo: Piensa

Brasas'

— Rustler

—

Princeton

Mal — Fanelli — Scorpiu»

99 páreo: Orator — Maeslhuá — Coronel Gallium.
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Quando a
gente voa
Vasp, sente
desde o início
da viagem um
clima de atendimento especial c/ima que acompanha
cada passageiro até
a hora do desembarque.
E esse clima é amplamente justificado, porque
cada elemento da Vasp
realmente gosta do que faz.
Assim todos os passageiros
viajam contentes, porque são
atendidos por gente que põe carinho até nas pequenas coisas. Isso
semfahrque agora a Vasp está opetando o mais moderno e confortável
jato em vôo no Brasil: o novo Boeing
Super 200. Na hora de voar. voe Vasp.

/^***ã^Biiiiiiiie)»Taje^i»Taai»jjB^B»^
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i_i Romo Ferte .... 56
2—2 Duquerville .... 56
3—3 Argot
56
4—4 Pedro Bó
56
5—5 Queen Favourite 54
6—6 Dejalo
86

RETROSPECTO
19 Páreo: Dalidade

H

85
55
55
55
55
55
55
95
55

• Romo Ferte reaparece
domingo no Derby Riograndense, na distancia de 2
mil 400 metros, pista de
areia, enfrentando cinco
competidores, carreira cujo
campo com as chaves ficou
assim formada:

• A
carreira
principal
desta semana em Cidade
Jardim, São Paulo, é o Im-

\

Esc orial

5? Páreo:
Canavial vem de Campos,
onde estava atuando regularmente.
PupinVs já correu bem
melhor, confirmando, e m
parte, os exercícios.
Cafeeiro vem de São Pau%*^* -«^". ¦, ^{*^?r^wmw&f^^ryQi. **^^v*U
^^mW^i^mw imâ\' immwftam^^mM
fíT- JF^^Í..". • •*!•, •'mmmms^
f^mm^^^^J^^^Sammr' mj^^mmt\/_
Io, onde estava cumprindo
¦'•i,^,..-> *»'*! .''».¦ _'
^^Ê
*$*
»*¦-.
'^mmmmVí
**itf
v"
mmmm^mP^^amm*>
^m^m.
~~Ámw!ÜLEm¥a+
^LA^bB.
ótima campanha.
£
<? áyiv-:< ¦? ^mmmw^èy^,^Àmwmm3lfilmmmm\j9SmMmmmmvsmm&y' >. ^mmwlmwwfaf-• ¦ - ¦ ¦.. •-<¦>-¦-^Qmm mmm^~-¦'K&9w£!:
- . SH^fitt^
'^'-'¦'' '^ÊmmmmmmUi'' ^B ÍwÍÍIIÍ
B* Páreo:
Lk9Bw^^BH||HHÉÉ^9^'
St
SHü ¦
M# Wi^^^Í^B^Bfl^í^^á.^Bíf»iM^^-:
W$t±
^B
M¥^^^^^mmmmKm^^mTx^í^§^^aV^m1m%^^^^^av^- J&^&mWt:?
Tipster correu bem na
grama e prefere rala de
areia.
'wiliítóáJi
jè^sio^B mm^aWammmWM^MfmW^mmmÊ Lmiji^lfc»»'-vi
k^^H
t
H^Pw:;iH
Hepar correu abaixo do
esperado por seu treinador.
Otherwise não corre desde fevereiro. Está em forana.
19 Pireo:
Rustler tem muitos problemas locomotores, mas ^t »%>.%¦¦ ***4)w» ¦**** "". .'->''(''<.¦ í' ^^H WmmT Jammm mmW mmmT "B ^P**'*^'™^ I^B PJLír ~^*JÍTf S^PJPJW^^IPBBSB
vem correndo bem. A dis'^k^^V!
L^Bi
taricia é mala favorável mmmmm&fr ^^^E&mmmwÈ&lLá jmmmamjJÍ*
^L^H L^LUST^^iÇ^f^^ fuawt^H
L^Lw^^^9^^^^Rf^L)hiÉMiHNr^rPMl Aé£^3xP^^^Li
¦hi^
,jfífífíj^Am^¦¦¦¦¦ ^'y^l^MiF^^ ^--". "<m^>«.aj^.j^Lm L^L»LTe^L^L^Lp^ j"ítft^t 'mfimAttlt^^rHmm mmmt^t^^^ '^.mmmmmÊm! *ltBksvSuE^^4vVfi3HffBBpVH^Hj
agora.
DAmore vem de fora
com boas corridas.
• *
8» Páreo:
<
****'!3^BR' '"^¦"¦Sk
**-•. '^miâA^j^^HJJJJJJ^ 0.1
^^e» * - •<^nJ3s1HBP
r*<iaa»»t^eKÍi£caa,e'a,à^É^e'á^^ .i,"t
mmr* •
Distrito correu muito em
sua última cccritda.
Scorpius não corre desde
novembro. E' muito supe- WMÍfctoÉ#,?H,'^^j^JSiSMBi^v»JilBi1fc-.M'*!i'^* Saaf^fmm^^mmm* ...SSSFaffSfjFg-¦
Éjjf Mm^-f- >'*4^S'^Pfl
I
rior à turrar» mas está com
sérios problemas locomotores.
9» Pireo:
Maeslhué volta de Belo
Horizonte, onde estava correndo regularmente.
Rotor volta de Campos,
onde ganhou algumas corriItapoã defenderá o número um no quarto páreo da corrida de hoje, quando terá Paulo Alves up
das.
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Onde você voafom quem gosta

QuemvoaVasp,
voa com quem gosta.

f* IGN1FICAT1VAS mudanças estão senV; do processadas no turfe argentino. A
i ^ ascensão áe um novo presidente à Lor^r- teria de Beneficência y Casinos parece que permitirá alterações substanciais na
administração do turfe daquele país objetivando uma recuperação qualitativa daquele que, malgré tout, por enquanto, ainda é
o mais importante áa América áo Sul. Os
primeiros sinais áe. transformação, segundo
informações recebidas de Buenos Aires, surgiram com o convite a experts (entre técnicos, criadores, proprietários, veterinários
etc.) para a composição do que seria o equivalente à Comissão do Turfe do Jóquei Clube de São Paulo (no Rio, seria a união da
Comissão de Corridas com o Conselho Técnico). Estes mesmos experts, ao que consta,
já iniciaram uma série de estudos de caráter profundo para concretizar o mais rapidamente possivel o que seria uma modernização ou atualização, como queiram, das estruturas turfisticas daquele país. Entre outrás idéias em processo de discussão, há a
áe aproximar o máximo possível o calendário nobre argentino com o seu equivalente
francês. Deste modo, por exemplo, os dois
anos (obviamente de nascimento sul-americano, logo de julho) estreariam oficialmente em outubro e as provas nobres obedeceriam ao modelo da Societé d'Encouragment
de Courses com o páreo análogo ao Prix Robert Papin sendo chamado para janeiro ou
fevereiro e daí por diante até junho (com
clássicos equivalentes ao Prix Morny, ao
Prix de Ia Salamandre e ao Grand Critérium). Em julho, com a entrada aos três
anos, seriam disputadas as chamadas três
provas ae tríplice-coroa — Polia de Potrillos,
Gran tremio Jockey Club, Gran Prêmio Nacional — durante o segundo semestre. No
sentido de nao forçar demasiadamente a
nova geração (o que, indiscutivelmente,
acontecia até agora), o Gran Prêmio Carlos
•Pellegrini seria transferido
para o mês de
abril, abrindo um espaço mais ou menos semeluanie ao existente entre os Prix du Jocuey (Jiuu e o Are de Triomphe e sua distancm uimuiuiaa (diante da proximidade do
Granue tremio São Paulo) para 2 mil 400
meiros. Tuao isto, inicialmente, pelo menos,
em caiermo (há projetos de uma modernizaçao de suas instalações), já que o belíssimo
Hipódromo de San Jzidro só poderá ser reaberto dentro de um ano. .
A primeira impressão, já que se trata
áe assunto extremamente complexo exigindo uma reflexão mais profunda, é bastante
positiva, parecendo-nos um movimento aitamente interessante e que, se realmente levado adiante, permitirá que o turfe argentino volte a ser equiparado aos melhores do
mundo. Em uma primeira instância, não vemos apenas com bons olhos, talvez a diminuiçao da distancia do Pellegrini e a proximidade deste grandíssimo clássico internacional como o 25 de Mayo, também em
2 mil 400 metros. E os três quilômetros tão
tradicionais, serão mais uma vez simplesmente esquecidos? Ao mesmo tempo, é evidente que a milha e meia é a distancia clãssica, por execelência. Caso esta diminuição
aconteça e como as modificações vêm obedecendo ao modelo francês, por que, então,
não criar um clássico significativo em 3 mil
metros para os três anos que seria o equivalente ao Grande Prix de Paris para ser disputado em novembro ou dezembro de cada
ano?

só a chegada, mas toda a reta íinal dos 1 mil 950 metros do Prix Dollar, corridos domingo último em
NAO
Longchamp, foram considerados pelos experts presentes simplesmente sensacionais com a muito boa égua Trillion (Hail
To Reason em Margarethen, por Tulyar),
vinda de surpreendente derrota na milha e
meia do Prix Jean de Cheaudenay, fazendo
o train desde a largada e resistindo bravamente aos ataques de Carwhite (Caro em
White Paper, por Honeyway), vencedor do
Prix Daru do ano passado e que, nesta temporada, até então, nada havia produzido de
mais interessante, e Monseigneur (Graustark em Brown Berry, por Mount Marcy),
primeiro do Prix d'Harcourt (sobre Trillion)
e segundo no Prix Ganay (para a mesma
adversária).

*m
jO mesmo dia do Dollar, foi corrido
í\ I ° ^r*x dé VEsperance, semiclássico
I
em 3 mil metros, reservaáo a
•*** \* dutos de três anos. O ganhadorprofoi
Brave Johnny, um Dancing Lad em Brave
Henriette, por Abdos (revelando-se muito
bom avô materno), • dirigido por Maurice
Philipperon. Ele vinha de fraca atuação na
milha e meia do Prix Hocquart levantada
por Frère Basile, mas ao que parece o aumento de 600 metros e a pista leve foramlhe bem favoráveis. O marcador foi completado pelo representante da écurie Head, Togolais( Riverman em Trop Nairo, por Tropique), quinto no Grefulhe de Naasiri, Bandy Boy (Gag em Brezette, por Mossborough)
e Turf de Cauro (Rei Dagobert em Abdilla,
por Abdos).
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Cinco Faculdades no 2.° JUI
Chico faculdade;; do interior confirmaram sua participação no 2"? JUI, na Universidade Rural: UniVersidade Católica de Petrópolis, Instituto Plinio Leite,
Universidade Rural, PERP
(Barra do Pirai) e FAA
(Faculdade André Arcoverde — Valença).
Hoje, pelo Campteonato
Carioca, haverá jogos de
basquete masculino na Santa úrsula: USU x Souza
Marques, às 20h, e UERJ x
UCP, às 21h.
Doze atletas foram convocados para integrar a Seleção Carioca de Futebol de
Salão que irá aos Jogos Universitários Brasileiros, em
Curitiba, no mês de julho.
A relação oficial foi entregue ao presidente da FEURJ,

Benedicto Cicero Torteli,
durante a reunião semanal
de representantes de faculdades e diretores técnicos das modalidades espoir•tivas.
Os treinamentos deverão
se realizar toda quarta-feira( à noite, na UERJ. Os
atletas são: Vitor Hugo L.
Teixeira, da SUAM; Hugo
Celso Mescalin, Mário Ricardo Ferreira e Miguel Angelo Santanna, da Gama
PUho; José Silvio Barbosa,
da UERJ; Luís Fernando
Alves, da UOF; Mauro, da
UFRJ; Marco Antônio Bruno, dá UERJ; Cláudio, da
Cajtelo Branco; Luis Sérgio Diniz, da UERJ; Paulo
Veila, da Somley; e Aécio
Aragão, como auxiliar-técnico.

Natação só terá os melhores
A vitória apertada do
Brasil.no Campeonato SulAmericano de Natação
Adulto — no water-pólo
venceu invicto e nos saltos
ornamentais conquistou as
quatro medalhas de ouro,
confirmando seu domínio
continental nesses esportes
— fez com que o presidente
da Confederação Brasileira
de Natação, Rubens Dinard
de Araújo, mudasse de idéia
com relação à importância
do Sul-Americano.
Para o próximo campeonato, que será em Buenos
Aires, em 1980, a CBN convocará o primeiro time de
nadadores, renunciando á
norma de chamar o segundo time para o Sul-Ameri-

cano e deixar o primeiro
disputando a Copa Latina
e o Mundial. A melhoria
das equipes da Argentina,
Colômbia e Equador assustou os brasileiros, que conseguiram poucos êxitos nas
provas masculinas.
A delegação que foi a
Quaiaquil desembarca hoje,
em duas turmas, no Galeão:
às 7h50m, chegam, as primeiras 35 pessoas, e às
10h20m, as outras 17. O saltador Milton Jorge Machado Braga, ganhador de
duas medalhas de ouro —
trampolin e plataforma —
seguiu direto para os Estados Unidos, onde treina e
estuda.

Surpresas no Roland Garros
Paris — Começaram as
surpresas no Campeonato
i Aberto de Tênis da França,
.em Roland Garros. Ontem,
{o norte-americano Vitas
Gerulaitis foi derrotado
!lo inglês Mark Tyles, pepor
í 6/4, 6/2 e 6/2. No ano pas|. sado, Gerulaitis chegou às
finais da competição perJdendo o titulo para o ar;gentino Guillermo Vilas.
j O cabeça-de-chave nú.mero um, Bjorn Borg, da
Suécia, venceu com extrejma facilidade o francês
,'Eric Deblicker, por 6/1, 6/1
:e 6/1, em jogo ainda válido
pela primeira rodada. Na
.primeira rodada feminina,
i a tçheoa Regina Marsikeva,
i campeã do Aberto da Itália,
{disputado semana passada,
em Roma, eliminou a aus'.traliana Pam . Whytcross
/por 7/5 e 6/1.
' Outros resultados de simi

pies: Wejteck Fibak (Polonia) venceu Van Winitsky
(EUA) por 6/1, 6/2 e 6/3.
Hans Gildemeiister (Chile;
venceu Lite Alvarez (Argentina) por 4/6, 7/6, 6/4 e
6/3. Balazs Taroczy (Hungria) venceu Chris Lewis
(Nova Zelândia) por 6/1,
6/1 e 6/1. Patrlce Dominguez (França) venceu Kim
Warwick (Austrália) por
6/1, 7/6, 6/7, 3/6 e 6/3.
No feminino, houve também estes jogos: Kathy
May (EUA) venceu Denna
Gans (EUA) por 6/1 e 6/2;
Betzy Nagelsen (EUA) venceu Silvia Hanika (Alemãnha Ocidental) por 6/4 e
7/5. Katja Ebbinghaus
(Alemanha Ocidental) venceu Christine 0'Neill (Austrália) por 6/2, 2/6 e 6/2.
Lesiey Hunt (Austrália)
venceu Nancy Ornstein
(EUA) por 6/2 e 6/3.

As jogadoras do Gávea
disputam hoje, em uma rodada de 18 buracos, modalidade medal play, a primeira medalha mensal do
calendário feminino do clube. A competição, que deve
contar com a participação
de cerca de 30 golfistas,
tem seu inicio previsto para às 11 horas e valerá como prova classiíicatória
para a escolha das 16 jogadoras que disputarão á Taça Carioca, em quatro rodadas eliminatórias. As òitavas-de-fihal estão marca-

das para a próxima terçafeira, dia 6, e a final será
no dia 22 de junho.
No campo do Itanhangá,
também está prevista para
hojfe a disputa da medalha
mensal — a terceira do calendário feminino do clube
— e uma rodada de 18 buracos. A competição selecionará o grupo de jogadores que participará da Taça Glória Pereira, a ser
disputada em 36 buracos,
match play, com a primeira volta no dia 27 fe a segunda dia 29 de junho.

Juniores do Rio não
querem ir a Recife,
saltar o Brasileiro
O Campeonato Brasileiro de Saltos de Juniores
deste ano corre o risco de não contar com competidores do Rio, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul.
Motivo: os milhares de quilômetros que separam essas
cidades do local escolhido pela Confederação Brasileira de Hipismo para este campeonato, Recife. Os
cavaleiros não querem expor seus cavalos à longa
viagem de caminhão e estão pleiteando, por enquanto
extra-oficialmente, a transferência do Campeonato
para o Rio ou São Paulo.
José Luis Itajahy, pai da atual campeã brasileira
e sul-americana da categoria, Cláudia, disse que sua
filha não irá a Recife de caminhão com Mar Sol,
seu principal cavalo.
£ uma viagem estúpida para ser feita de caminhão e sem nenhuma assistência. Daqui até o Norte
não há hípicas nem quartéis onde os cavalos possam
descansar, fazer exercícios e pernoitar durante o trajeto. Além disso, não há nenhuma garantia para o
proprietário pois não se consegue fazer seguro do
cavalo num caso desses. E Pernambuco praticamente
não existe em termos de equitação para que uma
viagem dessa se justifique. De avião, pode ser que
Mar Sol viaje.

Sacrifício

,

A própria Cláudia não vê com bons olhos a viagem:
Julho é um mês de cheias em Pernambuco,
as estradas ficam péssimas e as pistas de saltos impraticáveis. £ muito sacrifício para o cavalo.
Dos cavaleiros vencedores das provas na Hípica
no último fim de semana — quando teve inicio a seleção dos cariocas que irão a Recife — nenhum mostrou-se disposto a mandar os cavalos de caminhão.
Paula Padilha, vencedora da prova de domingo, reclaimou da obrigatoriedade de levar seus cavalos Fantástico e Forasteiro a Recife.
O ideal seria que o campeonato se realizasse
numa cidade mais próxima e que os poucos juniores
de Pernambuco viessem ao Sul.
Ney Cardoso Boghossian também anunciou que
de caminhão seu cavalo Bonjour não vai.

Campeonato Naciona
Fase Semifinal
VENCEDORES
Ontem
Grupo G
Atlético (MG) 1 x Misto 1 (Belo Horizonte)
Internacional 2 x Vitória 0 (Porto Alegre)
Ponte Preta x Goitacás (Campinas) adiado.
Grupo H
Ceará 3 x Grêmio 0 (Fortaleza)
Santos 1 x Santa Cruz 1 (Pacaembu)
Bahia 1 x Náutico 0 (Salvador)
Grupo I
Botafogo (SP) 3 x América (RJ) 1 (R. Preto)
Flamengo (RJ) 2 x Juventude 0 (Maracanã)
Grupo J
Vasco 4 x Caxias 1 (São Januário)
Brasília 1 x Portuguesa 2 (Brasília)
São Paulo 4 x Vila Nova (MG) 1 (Morumbi)

Golfistas têm medalha mensal

PERDEDORES
Ontem
Grupo K
Chapecoense 0 x Colorado 0 (Chapecó)
Brasil 2 x Atlético (PR) 0 (Pelotas)
Grupo N
Sergipe 0 x Itabuna
2 (Aracaju)
"Redonda
CSA 3 x Volta
1 (Maceió)
Grupo Ó
Moto Clube 0 x Flamengo (PI) 1 (São Luís)
Grupo P
Americano 1 x Fast 0 (Campos)
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A CBD inaugurou ontem, oficialmente, em Buenos Aires, o Centro de Imprensa e Informações do
Brasil, com um coquetel no
Hoiel Piaza, onde estão instalados também estandes
de algumas empresas brasileiras. Estiveram presentes,
além de Pele, o Embaixador
do Brasil na Argentina,
Cláudio Garcia de Souza, o
presidente da FIFA, João
Havelange, e o secretáriogeral, Helmut Kaiser.
Os alunos das escolas
estaduais do Pará que tiverem televisão em casa po. derão assistir tranqüilamente às partidas da Seleção Brasileira pela Copa
do Mundo, sem medo de levar faltas e perder provas.
A decisão íoi do Secretário
Estadual de Educação, Acy
Pereira, que suprimiu todas
as aulas vespertinas nos
dias em que o Brasil jogar.
Para não ficar atrás, o
Secretário Municipal tomou
a mesma medida, acrescentando mais um ponto: também boje, dia da abertura
da Copa, as escolas municipais ficarão fechadas du"
rante a tarde.
A providência íoi anunciada em conjunto, pelos
dois Secretários, e recebida
com grande entusiasmo pelos estudantes.
As repartições públicas
do Pará é • que ainda não
se decidiram. A Assessoria
de Imprensa do Governo local limitou-se a informar
que os respectivos diretores
têm liberdade para adotar
a medida mais conveniente
» para permitir que os funcionános vejam o Brasil na
Copa.
O professor Dionisio
Lage, delegado regional do
Ministério da Educação, por
exemplo, já tomou sua providéncia: mandou instalar
um aparelho de televisão,
para que ninguém falte —
pelo menos fisicamente —
ao trabalho.
Dois funcionários do
Ente Autárquico Mundial
foram presos pela policia
argentina. O motivo da
prisão foi o roubo, planejado e executado pelos dois,
de um lote de entradas para partidas da Argentina.
Com a ajuda de outros dois
cúmplices, os bilhetes já estavam à venda no cambio
negro, a preços muito mais
altos que os de tabela. O
curioso do fato é que a trama foi descoberta por uma
emissora de rádio de Buenos Aires e só depois de dir
vulgada passou a ser invéstigada pelas autoridades argentinas.
Além do roubo das entradas, as autoridades estão
preocupadas com a falsificação. O Comandante do
Primeiro Corpo de Exército
Argentino, Gteneral Andrés
"Ferrero,
informou que no
Estádio do River Plate, onde serão jogadas a primeira
e a última partida da Copa, e no do Veiez Sarsfield,
foram instalados sistemas
eletrônicos para detecção
dos ingressos falsos. A precaução será posta em prática quatro horas antes do
inicio de todas as partidas
disputadas em Buenos Aires.
A Embaixada Francesa
disse ontem que expressou
sua preocupação ao Governo argentino sobre a detenção de um escritor francês que chegou ao pais para
excrever sobre o Campeonato Mundial: "Expressamos
nossa preocupação ao Ministério das Relações Exteriores, mas não recebemos
nenhuma resposta". Segundo o porta-voz da Embaixada, o escritor Bernard Henry Levy pertence ao movimento intelectual francês
conhecido como "os filóso'
fos", e que este foi detido
logo após sua chegada. Levy
foi retido no Aeroporto Internacional de Ezeiza quando a policia descobriu em
seu poder publicações da
organização' Anistia Internacional e da Liga Internacional dos Direitos do Homem, assim como edições
do Le Novel Observateur.
O jornal publicado em
lingua inglesa Buenos Aires
Herald classificou o problema das entradas para os
jornalistas ,de "escândalo".
Pelo menos 100 jornalistas
. — inclusive todos os hungaros — não têm credenciais
para os estádios. O grupo
da imprensa inglesa, também está na mesma situação e até ontem os correspondentes do London Times, London Evening News
e Scotsman estavam à espera das entradas Os correspond-antes do Daily Telegraph receberam as credenciais, nias nenhuma para as
partidas da Escócia, único
representante britânico na
Copa.
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Dos gêmeos van de Kerkhof só Willy (11) é titular no time holandês

Holanda revive em Mendoza
espetáculos da Copa de 74
Mendoza — Os nove gols, marcados
com extrema facilidade, não foi o que
mais impressionou no jogo-treino da Seleção Holandesa com um combinada local, ontem à tarde, no campo auxiliar do
Estádio Municipal. A velocidade e a versatilidade dos jogadores serviram de base
a um padrão de jogo altamente criativo
e competitivo, a mostrar que os holandeses — mesmo sem Cruyff e ainda com
alguns titulares fora de forma — voltarão a ser, como em 74, responsáveis pelos melhores espetáculos da Copa e sérios candidatos ao título.
Ao final da partida, os jogadores de
Mendoza mal conseguiram caminhar em
direção ao vestiário e, entre o cansaço e
o espanto, não conseguiram explicar o
que tinha acontecido durante os 90 mimitos. O zagueiro Maflia, por exemplo,
disse que em determinados momentos ficara sem poder ao menos chutar a bola
para a lateral, tal era o número de holandeses a cercá-lo.

Time definido
O treino foi dividido em três tempos de 30 minutos. No primeiro, o técnico Ernst Happel escalou a Seleção com

maioria absoluta de reservas, e rápidamente os holandeses chegaram a 4 a 0;
no segundo tempo lançou o tim.e-be.se,
a mais provável formação para a estréia,
contra o Irã no sábado: Jongbloed,
Suurbier, Rljsbergen, Krol e Willy van
de Kerkhof; Jansen, Neeskens e Haan;
Rep, René e Rensenbrink (o placar foi
a 7 a 0.; e no último, trocou Rep por
Nanninga, Jongbloed por Schrijverse
Suurbier por Poortvllet (final, 9 a 1).
Durante os 90 minutos a Holanda
exibiu excelente condição fisica, que permttia perseguir a bola em todo o campo
e manter vantagem numérica ao disputá-la com o time adversário. Os jogadores se movimentavam intensamente
por todos os setores da equipe e à exceção de Rep — ameaçado de perder a
vaga para René van de Kerkhof na partida de sábado — e de Nanninga — atacante reserva sem grande mobilidade —
mostravam-se igualmente inventivos no
desenvolvimento das jogadas.
Taticamente, o único ponto negativo
do treino de ontem foi a repetição de aigumas falhas na marcação, mas ao final
os jogadores holandeses justificaram os
erros com. o natural relaxamento decorrente da fragilidade do time adversário.

Técnico do Peru IJ isque e miote!;:
espera terminar marcam a alegrei
invicto no grupo torcida escocesa

Córdobá — Sério, como se todos
acreditassem em suas palavras, o treinador da Seleção Peruana, Marcos Calderón, expôs ontem, durante uma entrevista coletiva, como pretende levar o time a classificar-se no Grupo 4 da Copa:
basta empatar com a Escócia na estréia,
sábado, golear o Irã, para garantir bom
saldo de gols e, quem sabe, derrotar a
Holanda; ainda que por 1 a 0. A Escócia
lhe parece o adversário mais difícil não
por ser o primeiro, mas porque reconhece tratar-se de uma equipe bem preparada fisicamente, "talvez até mais do que
a Holanda".
Depois de destacar os escoceses como os adversários mais perigosos, o treinador passou a responder às perguntas
com evasivas — principalmente as dos
jornalistas escoceses e ingleses — até
concluir a entrevista com a informação
de que o time peruano já está escalado,
mas a divulgação só se dará horas antes
da partida de estréia.

Perseguição
Marcos Calderón aparenta ser um
homem cansado e desiludido, com as críticas constantes da imprensa peruana a
seu trabalho. Em certos momentos, revela-se nele um também exagerado, complexo de perseguição, através de respostas que nada têm a ver com o que lhe
foi perguntado e de repetidas queixas de
que não consegue trabalhar com tranquilidade. Uma vez, apenas, na coletiva
de ontem, Calderón se irritou — quando
lhe perguntaram se a Seleção Peruana
era um time velho. Agitou-se na cadeira,
contraiu o rosto como se fosse responder aos gritos, mas controlou-se e procurou provar que a equipe é basicamente
jovem, apoiada em veteranos de muita
experiência.
Sem perceber, Calderón começava a
antecipar a escalação peruana para o
jogo com a Escócia, enquanto procurava
analisar as virtudes dos jovens e veteranos do time, posição por posição: Quiroga, Duarte, Manso, Chumpitaz e Diaz;
Velasquez e Cubillas; Munante, La Rosa
e Oblilas.

Cordoba — Sempre em maior número á medida em que se aproxima o
jogo de estréia do seu pais, os torcedores escoceses são uma atração à parte:
geralmente embriagados, mas sorridentes, com saiotes e camisas berrantes, 'têm
feito verdadeiros comícios pelo Centro
da cidade, às vezes parando literalmente as atividades em algumas ruas.
1 Em seu ponto — o Restaurante Sorocabana, na esquina da Praça San Martin — estão sempre cercados por uma
Imensa roda. Os argentinos não entendem o que dizem os escoceses e viceversa, mas o fato é que todos se entendem, principalmente através de mimima, trocam moedas e analisam seus
times.

Defesa
Os escoceses ignoram completamente o frio à noite e a maioria sequer veste casaco. Uma simples camisa de malha e um litro de uísque, que carregam
com carinho sob o braço, são suficlentes pára aquecê-los. Alguns estão hospedados em modestas pensões e os mais
ricos ficam em hotéis de nível médio.
Há também os que se encostam pelas
galerias esperando o amanhecer.
O único jornalista escocês que ainda se atreve a sair de saiote, e assim
mesmo à noite, após encerrar suas atlvldades, é David Scotch. Os jornalistas
escoceses e Ingleses são muito discretos
e falam exclusivamente de futebol.
Há muitas esperanças em relação à
Seleção. Torcedores e jornalistas acreditam na classificação e acham mesmo,
que o Grupo 4 está praticamente definido, com a Holanda também classlficada. Embora respeitem os peruanos,
eles consideram a Seleção de seu país
mais técnica e experiente, além de contar com o detalhe do clima favorável.
Ninguém acredita no Irã, a não ser como uma surpresa sem precedentes na
história da Copa.
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Tunísia
não pensa
em bola

\

'Rosário — As vésperas
da Copa, os tunisinos parecem indiferentes aos treinamentos. Na véspera,
jogaram apenas uma peladá de basquete. Ontem, 11mltaram-se a trocar alguns
passes no reconhecimento
do gramado do Estádio do
Rosário Central. Pela manha, passaram no Club
Atlético Provincial, mas não
tocaram em boia.
— Não nos interessa a
classificação para a segunda fase. Sabemos das hossas possibilidades e estamos
p ê rfeitamente conscientes
de que o máximo que podemós desejar é um bom resultado contra o.México. Viemos .aqui para confraternizar e aprender — afirmou
Taoufik Ben Otham, um
dos dirigentes da delegação.

Cueüaiy
de brinco9
é atração
Rosário — Cabelos enorxes, no estilo b.acfc-poíoer,
e um brinco em forma de
coração pendurado na orelha esquerda, CueUar foi a
grande sensação entre os
jovens torcedores — estudantes, na maioria —, durante o passeio de ontem
dos mexicanos. Foi necessária a intervenção da policia,
para que ele conseguisse
sair de uma roda e retornar
ao ônibus.
A tarde, a Seleção do Méxlco treinou levemente. O
susto com a contusão do latçral-direito Pioreis (qut'
substitui a Najera, contundido no joelho esquerdo)
fez com que o técnico Roca
recomendasse multo cauteIa aos jogadores. Os mexicanos ficaram impressionados com o gramado e as
instalações do Estado do
Rosário Central, que visitaram ontem pela primeira
vez. Eles acompanharão a
abertura da Copa pela televisão.

Subsedes
param tudo
para a Capa
Buenos Aires — As atlvidades comerciais e escolacompletamente ao meio-dia
demais subsedes cessam
completamente ao meio dia
de hoje.para que os argentinos possam vèr pela televisão o jogo de abertura do
1H> Campeonato Mundial de
Futebol.
O Assueto, cqmo dizem os
argentinos para identificar
o recesso do pais, sô não será observado pelas pessoas
diretamente envolvidas na
Copa do Mundo. As indústrias, as casas comerciais,
os bancos, as universidades
« as escolas. primárias e
s e c u ndárias suspenderão
suas atividades ao meio-dia
e não reabrirão mais hoje.
Este mesmo esquema será
observado nos dias em que
a Seleção Argentina jogar.
AMBIENTE DE FESTA
Somente ontem, com a
mobilização da colônia italiana para receber a Itália e
com a chegada de mais brasileiroi, é que Mar dei Plata
passou a viver um ritmo de
Copa do Mundo. Cidade exclusivamente turística em
função de suas belas praias,
Mar dei Plata fica quase
inativa nos meses de inverno, quando inúmeras casas
de veraneio ficam fechadas.
Isto acontece atualmente
com as residências particulares localizadas à beira do
mar, mas, em compensação,
os hotéis estão lotados por
turistas diretamente interessados na Copa do Mundo.
As ruas centrais de Mar
dei . Plata, que há muito
exibem bandeiras de todos
os países participantes do
Mundial, só não têm um
movimento mais intenso
agora porque o frio continua assustando os turistas, que preferem ficar
abrigados nos hotéis e guardar a coragem para os dias
de jogos. Mas hoje, às 15
horas, todas cidades pararão totalmente para que argentinos vejam pela televisão a abertura da Copa
do Mundo.
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Buenos Aires — As delegações
que participam da Copa do Mundo estão todas muito bem guardadas por forças de segurança, mas
nada se compara ao cuidado com
que é cercada a equipe da casa, a
Seleção Argentina, na cidade de
José C. Paz. Para entrar ontem na
concentração, todas as pessoas —
Incluindo os jornalistas credenciados — tinham suas bolsas revistadas e seus nomes anotados numa
relação que era conferida à saída.
O forte aparato policial que
cerca a Fundação Salvatori, onde
está a equipe, parece não influir no
animo dos jogadores, que estavam
multo tranqüilos e otimistas em relação à estréia, amanhã, contra a
Hungria, que consideram o adversário mais fácil do grupo (os argentinos respeitam a França em
primeiro lugar e a Itália depois).
O técnico César Luis Menotti passou o dia de ontem fora da conoentração, mas todos sabem que
seu estado de espirito é idêntico ao
do resto do time: a vitória na estréia é praticamente certa.

Equipe escalada
___

Recuperado

da

contusão no

O melo:campo GaUegoTa^bol^Tò^wi^ Passarella se divertem no tireino da Argentina tornozelo direito, o quarto-zaguei-

Se o titulo de um Campeonato
Mundial dependesse exclusivamente do goleiro, os argentinos teriam
toda a razão para se considerarem
favoritos. Porque Ubaldo Fillol, ao
atingir agora, com 27 anos, a maturidade exigida para a posição, é
considerado um dos melhores goleiros do mundo. Para os argentinos, rigorosamente o melhor, ainda que outras equipes tenham tra-zido Maier, Zoff e Tomaszewskl.

A exemplo da marcha Pra
Frente Brasil, de Miguel Gustavo,
os argentinos lançaram esta semana uma música que visa a concentrar o orgulho nacional em torno
da Seleção.
Embora seja uma música alegre, tem a força de um hino marciai nos moldes dos utilizados nos
desfiles militares para mobilizar os
jovens. Não há argentino que a ouça sem cantar junto ou sem ensaiar um balanceio com o corpo,
como se este movimento pudesse
mesmo empurrar o time para a vitória.
A. música é ouvida praticamente dia e noite em todas as emissoras do pais e interpretada pelo grupo vocal Los Campeones. Chamase Argentina, Te Queremos Ver
Campeon e seu apelo é o de despertar o orgulho nacional para aconquista da Copa em que se joga
o destino de uma Seleção que representa a pátria. A Rádio Atlantica, única emissora de Mar dei Piata, repete várias vezes por dia o
,
hino da Copa.

Pillol concorda em tudo. com
o companheiro Kempes: a Argentina dificilmente deixará de conquistar o titulo. Ele, lá aArás, evitando os gols dos melhores atacantes internacionais; Kempes, na
frente, ludibriando a vigilância dos
outros grandes goleiros.
, — Não concordo com aqueles
arque apontam falhas na defesa
gentina — garante Fillol. — Os erros que existiam nó ano passado,
já foram corrigidos por Menotti.
O otimismo do goleiro só esbarra num pequeno problema: o
jogo de estréia.
. — Precisamos vencer a Hungrla de qualquer maneira. Nem o
empate serve. Nossa responsabilidade é Imensa: no caso de um fra-

casso na estréia, a torcida pode se
manifestar de uma forma que venha a prejudicar o rendimento da
equipe. Mas estou confiante. A
união entre jogadores e os membros da Comissão Técnica é a melhor que eu já vi na nossa hlstória. A Argentina tem, hoje, sua
grande chance de ser campeã do
mundo.
Muito procurado pelos jornalistas — o torcedor nãovtem acesso à concentração — Pillol se mantém frio e indiferente aos elogios
e homenagens que recebe a cada
instante. Sabe que precisa treinar
muito para manter-se em forma
perfeita, porque Baley e Lavolpe
têm tanta categoria quanto ele.Ou quase.
Os torcedores, esses acham
que Fillol terá alguns problemas
com o setor direito de sua defesa,
formado por Olguin e Galvan. Ele
não parece preocupado.
— Todas as equipes têm seus
problemas e esse não me parece
tão sério assim. Nós vamos garantir lá atrás, os atacantes que façam gols. Só tenho medo da Alemanha e do Brasil. Mas o favorito
,.
•
é a Argentina.

Húngaros estrearão de luto
pela morte de Josef Bozsik
e os dirigentes húngaros concentrados
no Club Luz y FUerza. O técnico Lajos
Baroti, de todos, parecia ser o mais atlngido pela noticia:
— Éramos velhos amigos. Tive a
honra de dirigir Bozsik, na Seleção nacional de meu pais, durante a Copa do
Mundo de 1958.
Os húngaros farão apenas um treino leve, hoje à tarde, para a partida em
que estrearão nesta Copa, justamente
contra a Argentina.

Buenos Aires — Quando entrarem
em campo, amanhã à noite,.para enfrentar os argentinos no Estádio de Nunez, os jogadores húngaros estarão
usando uma fita negra em suas camisas.
Será sua última homenagem a Josef
Bozsik, admirável meio-campo que formou, ao lado de Puskas, Kocsis e Hidegkutl, a base da célebre Seleção vicecampeã mundial em 54.
Bozsik morreu ontem, em Budapeste, de um ataque cardíaco. Á noticia
surpreendeu os jogadores, o» treinadores

Um sonho que não se realizou
descobriu a paixão, pela bola. Ele e seu
amigo de infância, Perene Puskas, eram
os donos do time da rua. Juntos, Ingressaram nos juvenis do Kispet Futebol
Clube. Juntos, ainda, transferiram-se
mais tarde para o Honved. Sempre jun.
tos, chegaram à Seleção nacional, foram
campeões olímpicos em 1952 e partiram
para a Suíça, esperançosos de' ganharem, lá, a Taça Jules Rlmet. Juntos
foram derrotados na surpreendente flnal com os alemães.
O destino separaria Bozsik e Puskas,
em 1956, quando da revolução em Budapeste. Enquanto Puskas e seus companheiros Kocsils, Hidegkuti, Lantos, Zacarias, toda a base do Honved, enfim,
preferiu deixar o pais, Boszik lá ficou,
certo de que, em 1958, teria mais sorte
do que em 54 e seria campeão mundial.
O sonho não se realizou.

Para os jovens jogadores da atual
geração do futebol húngaro, Josef Bozsik parecia ser um homem realizado.
Detinha o recorde de atuações pela Seleção nacional (100 jogos), fora várias
vezes capitão 'desta mesma Seleção (inclusive durante a Copa do Mundo de
1954, nos jogos em que Puskas não
atuou), tinha.enorme prestigio em todo
o país, chegou a eleger-se deputado à
custa desse prestigio e era considera*
do, por seus companheiros de um time
famoso — o Escrete Húngaro dos anos
50 — o mais perfeito exemplo de fjiteboi solidariedade.
Bozsik, no entanto, morreu sem
realizar seu maior sonho: ser campeão
mundial pela Seleção Húngara. Nascido em Kispet, em 1925, de uma familia
de operários suburbanos, muito cedo
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Bozsik (E) conseguia se destacar num time onde so havia craques

Treino tático
Com uma temperatura muito
baixa — 4 graus — os jogadores
argentinos fizeram recreação ontem de manhã, dirigida pelo preparador físico Ricardo Pizzaroti.
A tarde houve um treino tático,
que será repetido hoje de manhã,
encerrando os preparativos para
enfrentar a Hungria. A defesa vai
ser o objeto principal do treinamento, porque ainda apresenta um
certo desentrosamehto, mas Menotti anda espalhando que vai jogar
— para ele e
ofensivamente, pois
os jogadores — "estrear com uma
vitória já é meio caminho andado".
Até mesmo os argentinos andam se queixando do frio: no treino de ontem, só o meio-campo Ardiles se arriscou a tirar o agasalho.

Kempes, o homem dos gols

Fillol, o homem das defesas

Marchinha da Copa
tem força dê hino

ro Passarella, capitão do time, particlpoú do treino de ontem, na Fundação Salvotori, e garantiu a escalação no jogo de amanhã, no Estádio do River Plate. A recuperação de Passarella só veio confirmar a escalação ideal de César Menotti para a Copa: Pillol, Olguin,
Galvan, Passarella e Tarantini;
Ardlles, Gallego e Valencia; Houseman, Luque e Kempes.

A maior esperança dos torcedores argentinos que querem ver
sua equipe mancar muitos' gols na
Copa chama-se Mario Kempes,
tem 24 anos, e é artilheiro, não da
Seleção Argentina, nem de qualquer clube de seu pais, mas sim
do Campeonato Espanhol, defendendo.o Valencia.
Foi ele o último jogador a se
incorporar à Seleção Argentina,
mas, ao requisitá-lo, o técnico Cesar Luiz Menotti já tinha a certeza de que sua entrada na equipe seria fundamental para tornaIa mais rápida e objetiva. Pelo
menos até agora — em treinos e
amistosos — Kempes tem mostrado que o treinador estava certo.
Por isso, enquanto a bola não começar a rolar, ele é a estrela da
Seleção Argentina.
— Acho que vamos ganhar a
Copa. Estou em dia com o futebol
europeu. Acho a Alemanha é Holanda perigosas. Não acredito na.
Seleção da Espanha, embora tenha
alguns bons jogadores. A Itália,
mesmo,tendo caído de produção
nas últimas partidas, pode surpreender. De resto, tem o Brasil, que
não conheço bem, mas é sempre
candidato ao título, quaisquer que
sejam as circunstancias. Feita essa

Torcida da Itália
faz grande festa sem
acreditar no time/
Mar dei Plata — Embora os italianos estejam
descrentes quanto às possibilidades de sua Seleção na fase final da Copa do Mundo, Isto não os
impediu dè fazer a maior festa que esta cidade já
presenciou, até o momento, para recepcionar a
Squadra Azurra no Aeroporto de Camet, ao meiodia de ontem.
Três mil descendentes de italianos, aproximadamente, deslocaram-se para saudar a Seleção da
Itália, que foi acompanhada por uma caravana de
mais de 500 automóveis no percurso entre o aeroporto e o Hotel Iruna, no centro dá cidade, onde
ficou concentrada para o jogo de amanhã, contra a Franca. O técnico Enzo Bearzot disse que só
definirá o time após o treino programado para esta manhã, no Estádio San Martin, pertencente à
Prefeitura de Mar dei Plata.

Jogo nervoso :,*¦
O nervosismo comuni aos jogos de estréia, eihbora a Itália conte com muitos jogadores experientes, é a principal preocupação de Enzo Bearzot,
que considera a partida contra a França a mais
difícil de todas.
' — Acho
que a primeira partida é a mais diflcil, não só para a Itália, como para as demais
Seleções. Ela envolve muito o aspecto psicológico,
que foge ao nosso controle. Mas estou otimista.
O otimismo de Bearzot, entretanto, não é compartilhado pela imprensa de seu pais — e nem pelos próprios torcedores. Todos se mostram descrentes corh o time, como explicou o jornalista Massimo Tecca, do jornal La Parola ai Popolo.
— A Seleção Italiana está muito mal. Os jogadores vêm de uma fase muito exaustiva, que foi
a disputa do Campeonato Europeu. Pelo menos cinco ou seis titulares estão aquém de suas melhores
condições atléticas; Mesmo assim, o treinador insistiu em manter a equipe da fase classiíicatória.
Antognoni, por exemplo, vem de uma contusão grave no tornozelo e não está totalmente recuperado.
Do jeito que está, a Itália não vai longe.
Bearzot,faz algum sigilo em torno de seu esquema, mas não esconde que o principal objetivo
no jogo com a França é anular o grande ídolo
"o
francês Michel Platini. Para isso, ele destacou
meio-campo Tardelli, que não fará outra coisa senão perseguir Platini.

A festa
No Aeroporto de Camet, os. jogadores italianos
foram muito aplaudidos pelos torcedores e desceram do avião ao som da música tocada pelo, conjunto Sbandieratori D'Arezzo, que veio da Itália
especialmente para acompanhar a Seleção. Este
grupo, composto por 25 rapazes da região de Arezzo, no centro da Itália, a 250 km de Roma, caracteriza-se pelos trajes e pelas músicas alusivas ao
século XIV, e, também, por portar 12 bandeiras
diferentes a cada uma das províncias da região.
Mas o lider do grupo, o professor de Química
Livi Pasquale, de 33 anos, também não acredita no
sucesso da Seleção.

breve análise, repito: sou mais a
Argentina.
Habilidoso, excelente controle
de bola, preciso nos passes e perigoso nas finalizações, Kempes superou todas as expectativas ao
chegar à Seleção Argentina, mesmo daqueles que já o sabiam um
grande jogador. Hoje atravessa,
talvez, a melhor fase de sua carreira.
N
Recebi com muita honra o
chamado de Menotti. Não o recusaria de forma alguma, mesmo
desfrutando uma posição muito
confortável no futebol espanhol.
Não foi difícil me adaptar aos outros jogadores argentinos. O time
está bem preparado, nielhorou
muito nestas últimas semanas. Só
precisa ficar um pouco mais veloz
para chegar ao ideal.
Kempes ficou, feliz, quando, ao
lado de Alfredo Di Stefanp, o grande jogador do passado, um jornalista espanhol lembrou que ele, ao
marcar o 28*? gol pelo Valencia, na
última temporada, havia igualado
o recorde do outro, argentino ilus. tre'.
i
Não tenho o futebol de Don
—
mas, só
Alfredo — diz Kempes
por igualar o recorde dele, já me
sinto realizado.

Na véspera da estréia,
Hidak.[o ainda não pode
escalar os franceses

preocupa é Bathenay, homem importante no esquema, porque dá cobertura a
toda a defesa, valendo-se
principalmente do vigor de
seus 23 anos. A presença de
Báthenày permite qüe Guillou e principalmente Platini
se concentrem mais no
apoio ao ataque. Platini está permanentemente chutando em gol
Hidalgo se negou ontem
a comentar as alternativas
para suprir as possíveis ausênclas de Bathenay e Guillou, afirmando que nem ele
mesmo sabe, por enquanto,
como armará a equipe:
— Tudo vai depender de
como evoluir o tratamento
dos jogadores contundidos.
Os franceses fizeram um
treinamento leve ontem de
manhã, no Hindu Clube,
onde
estão concentrados, e
UM HOMEM SEM
à tarde foram às compras
ALTERNATIVAS
na Calle Florida, adquirindo
No meio-campo — que boa quantidade de artigos
era justamente o setor mais de couro. A noite, comparefbrte da equipe — o único ceram a uma recepção ofecom escalação garantida é recida pelo Embaixador
o idolo Michel Platini. Dos francês na Argentina,
contundidos, o que mais George de ia Gorce.

Buenos Aires — A Seleção
Francesa segue hoje para
Mar dei Plata — onde estréia amanhã contra a Itàlia — sem que o técnico Michel Hidalgo tenha conseguido definir sua equipe. A
culpa cabe menos .a ele, Hidalgo, do que ao azar: Bathenay, um de seus homens
mais importantes, e" Guiilou, ambos do meio-campo,
preocupam por motivo de
contusão.
O resto dá equipe está
mais ou menos delineado. A
defesa será formada por
Bertrand-Demanes (o tltular Rey fraturou um dedo
da mão e ficou na França),
Janvion, Trésor, Rio e Bracei. O ataque contará posslvelmente com Rocheteuau,
Lacombe e Six.

Sacola.
Carregadinha
de utilidade.

Saçoia
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Vitórias de Havehnge
no Congressofariam bem
maiores que a reeleição

Outra bomba
-fEM sei como escrever e
fazer o leitor
a exposição. Mas vou tenI \ / entBftder
tar. Trata-se do caso da ponta es•ff \T .
queráa do time brasileiro. Logo que
acordei, antes do café, tive ameaça de indie
gestão. Meu companheiro, maldosamente
sem dizer bom-dia, engrenou: "Q ponta-esquèrda dò time mi ser o Cerezo". Minha reação foi a de que tinham colocado uma bomba
embaixo da minha cama. E que a bomba
tinha explodido.
Já vi Cerezo jogando ali, ou melhor, tentando jogar pela esquerda. Foi em Porto
Alegre, onde o ataque não fez nenhum gol
e nem obrigou Corbo a nenhuma defesa. Como se sabe, os dois gols foram de bola parada, por Nelinho. Cerezo esteve horrível.
Depois do susto, meu colega deu-me alguma
esperança. Quer dizer, certo animo: "Pode
ser que Rivelino jogue pela esquerda. Acontece que ele não está querendo".
Realmente, para Rivelino não é uma boa.
Em J970/quebrou este mesmo galho, máspara o meio, com o deslocamento de Tostão
para a esquerda. E deve ser lembrado que o
time de 1970 era de mais categoria e estava
mais acostumado a jogar junto.
O único ponta-esquerda que está na Seleção é Zé Sérgio. Entretanto, deve ser.constatado que Zé Sérgio é apenas bom jogador.
Mas se começarem com Cerezo na esquerda,
não tenho dúvida de que Zé Sérgio acabará
entrando, ou se ele não estiver no banco, o
Rivelino vai ter que ir para lá.
Podem indagar por que tanta preocupação com uma extrema: Respondo: os suecos
marcam homem a homem, com um.übero na
sobra. É elementar que uma das maneiras de
furar este bloqueio ê pelas pontas. E se Gil
tampem não jogar (pelo menos a cada minuto me dizem uma coisa), estaremos sem
nenhum ponteiro. E os dois que jogarão serão improvisados, o que é.incrível, depois de
cinco meses de treinamento.
Além dos suecos, também franceses e espanhóis marcam homem a homem, com o
libero. O futebol europeu, na sua premência
de tempo para treinar, joga todo com esta
tática. Exceto a Escócia, que marca por zona.
Mas o que ainda não entendi é como chegamos assim, depois de cinco meses. Ê dar
muita chance ao azar.
•m

Buenos Aires ¦—Uma expressão de orgulho brotou
no rosto do brasileiro João
Havelange, no momento em
que os delegados de 107 paises filiados aclamaram o
seu nome para presidir a
FIFA por mais quatro anos,
numa aprovação à proposta
de um dos seus vicepresidentes, o Irlandês db
Norte Harry . Cavan. Era
uma justa expressão para
quem, pouco depois,, deixaria o Salão. Libertador do
Hotel Sheraton com importantes vitórias obtidas no
41? Congresso da FIFA, encerrado a altas horas de
anteontem.
,E quando também Havelange — um ex-nadador e
jogador de water-pdlo do
Fluminense .'—•¦' agradeceu
sua reeleição, afirmando
acreditar não ter decepcionado os que nele confiaram,
sua mensagem era mais do
que o simples palavrárdo rotineiro de eneerramento de
solenidades.. Tinha um endereço especial: o bloco
socialista e os países africanos e árabes, com os
quais manobrou para a
aprovação dos dois itens
mais discutidos da pauta do
Congresso — a «admissão
da China e o problema do
amadorismo no futebol.

sidência da FIFA em 74, colocando em suai plataforma
o explosivo caso da China,
que lhe permitiu assegurar
os votos de africanos, arabes e do bloco socialista do
Leste europeu, com o objetavo de derrotar o' inglês Sir
Stanley Rous, até então' o
todo-poderoso homem d a
FIFA e aparentemente desmteressado pela volta dos
chineses.
No Congresso recém-encerrado em Buenos Aires,
ficou então bem claro, que
não foram em vão as andanças de Havelange por
182 paises, nos quatro primeiros anos de sua gestão,
num equivalente a 1 mil 500
horas e 55 minutos de vôo.
O dedo de Havelange funcionou também na decisão
de proibir os jogadores que
disputam uma Copa* do
Mundo, ou as simples eltoiinatórias, de Integrarem as
seleções olímpicas de seus
paises. A proposta francesa,
aprovada, de limitar a proibicão somente aos europeus
e sul-americanos, embora
prejudicasse o bloco do Leste europeu, não mereceu
um protesto imediato destes.
O aparente desinteresse
dos socialistas justificava-se
pelo rcompromisso estabelecido visando a solução.do
chinês. Diante da
problema
MANOBRAS PERFEITAS
impossibilidade de contar,
desta vez, com os dois terDesde que começou o ços necessários ao cancelanítido
bemficou
Congresso
mento da inscrição de Forque o item mais importante mosa como "República da
da pauta seria a read- China" — exigido
Pemissão da China e a conse- QUim — a delegaçãoporbraside
Formo-,
quente'expulsão
leira, obviamente cumprinsa, proposição apresentada do determinações de Havepela Federação Iraniana lange, apresentou uma
em dezembro do ano passa- emenda ao projeto iraniado. De lato, íoi d tema que no. fila transfere a decisão
maia movimentou os dele- para o Comitê Executivo,
gados, levando 20 deles a ; um grupo bem menor que
se revezarem. na tribuna, a Assembléia
Geral, atualpor mais de seis horas.
mente composta por 146
Havelange, porém, países, diante do qual o pre' as Para
manobras hábeis haviam sidente da FIFA pode macomeçado desde quando re- nobrar e influir de maneira'
solveu candidatar-se' à pre- mais efetiva.

Socialistas vêem FIFA
subjugada às pressões

Teste especial da Copa
bate r^ortíes de venda
e de prêmio na Loteria
teste 392 da Loteria Es- em 13 Estados: Amazonas,

Moscou — A FIFA cedeu sobre a decisão do Congresàs pressões e ameaças dos so de Buenos Aires que
paises da Europa Ocidental, proibiu jogadores europeus
cujas federações estão e sul-americanos de particiorientadas para o profissio- parem de Olimpíadas, caso
nalismo. Este o ponto-de- disputem a Copa do. Mundo
vista da Federação de Fúte- du a respectiva eliminatór
boi da Alemanha Oriental ria.

Ó
da Co- Espirito Santo, Ceará, Mato
portiva — o especial
pa. do Mundo. — pagará Grosso, Minas Gerais, PaDelegado admite vício
aos acertadores a imrportan- raíba, Paraná, Pernamouco,
Norte,
Rio
cia de Cri 80 milhões 671 e Rio Grande do
na questão de Formosa
52, novo recorde mundial em Grande do Sul, Rio de Japrêmio. As apostas se eleva- neiro, Santa Catarina e São
O delegado exibiu uma
Parra Carlos Osório de Alram a nada menos de Cr$ Paulo.
brasileiro, carta da China à CBD, solidelegado
msida,
Os recordes Ide prêmio e existe um vicio iria admissão citando apoio para a sua
253 milhões 970 mil 671 e
50, produto da venda de 10 arrecadação restavam com o de Formosa pela FIFA, em volta. Entretanto, a carta
milhões 127 mil 430 cartões, teste.389, de 13 e 14 de maio
com a denominação de teria sido idealizada pelo
com a imiédia de Cri) 25 e 8 último, em que foram arre- 1954,
"República
da China", pois próprio João Havelange, a
cadados Cri 219 milhões 578
*m cada um.
a República fim de convencer os países
antes
anos
dois
números ainda so- mil 880 e-60, para um rateio
até então alheios á questão,
frerão • pequeno acréscimo de Cr* 69 milhões 187 mil Popular da China se filiai» por
julgarem indispensável
ma
vencomo representante do fu- a existência
quando a Caixa Econômica 329 e 98.0 recorde
de um pedido
divuJgar
o rateio oficial, da de cartões (13 milhões tebol chinês e se retirou em formal'dos chineses
-mas é certo
para
que o movimen- 78 mil 73) conitinua com o
voltar.
58, em sinal de protesto.¦r ¦-•¦¦'--'¦:
to de vendas bateu recordes teste 346, de julho de 77.
.
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entre amigos.
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E isso você nota
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quando voa Vasp.
Quando
*' ^fl ¦[¦
wÊÈí fvbjraw
Percebe que cada elemento da nossa equipe
procura tomar sua via':¦ ;.-/;ífc:í-!- '
.mima Wkí ¦ "-^ :.»¥ gem sempre agradável
T
LH^Snrsái •
E, se você fica satisfeito,
a gente se sente amplamente
^flflr
recompensada E ò melhor
r^L\\
Lflr _Á. JF ^mm\mm\\
flHflflaHé'a^e^ÉflH BLV.
ÊÊÊÊw^
agora na Vasp você voa no
Boeing Super 200, o jato mais
moderno e confortável em vôo no
Brasil. Mas esse clima cordial que
bw- . flflflr só o pessoal da Vasp oferece, não
y fl
acontece sô em nossas aeronaves.
mesmo nas coisas que você não
Acontece
¦
'
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vê Porque, onde existe uni funcionário
da Vasp, existe alguém fazendo o que gosta
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vasp

Onde vocô voa com quem goua.

Gente que gosta do que faz
só fica satisfeita com a perfeição
do que faz.
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Mar dei Plare

Argentina 78

Espanhóis
participam
de banquete
Buenos Aires — Bons diplomatas, os espanhóis não
recusaram o convite, e, em
vez de um tacômodo treino
no frio, passaram a manhã
de ontem concedendo autogratos, entrevistas e muitos
sorrisos para uma platéia
tão numerosa quanto emocionada: os integrantes da
colônia hispânica. Não.hesitaram também^diante da
oferta de um gigantesco asado criollo servido durante
três horas pára 2 mil comensais.
A festa começou cedo,
com centenas de carros de
buzinas abertas e cantantes
motoristas buscando a delegação na concentração de
La Martona para conduziIa ao centro esportivo do
Club Espanol, onde se deu
a recepção e o banquete, na
presença do Embaixador
Enrique Perez Hèrnandez.
O treino ficou para mais
tarde. A delegação retornou
para La Martona às 15. horas e os jogadores limitairam-se a realizar exercícios
leves durante 45' minutos.
Aproveitando a tránquilidade da concenração, o téonico Ladislao Kubala decidiu
não fazer mais treinos puxados até a estréia contra
a Áustria..
O silêncio e a paz.de La
Martona, uma estância de
estilo europeu a 70. bm da
Capital, estão garantidos
pela vigilância de 134 policiais distribuídos pelo
terreno de 220 hectares e
sempre atentos aos dois
campos disponíveis para a
prática dos espanhóis. Ninguém pode entrar sem autorização prévia, e, uma vez
ultrapassados os portões,
novas identificações, se seguem pelo caminho até os
alojamentos.
Kubala prometeu dar
amanhã a escalação de sua
equipe para a partida de
sábado, contra'os austriacos, só antecipando que será muito parecida com a
que derrotou a Iugoslávia
na fase de preparação para
a Copa.
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Edstrom
joga só
um tempo
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Na visita aa Estádio úe Mar dei Plata a Seleção condenou o gramado

Isolamento
é imposto na
Vila Marista

Agora são 300 os agentes
de segurança que se revêzam 24 horas isolando completamente a delegação
brasileira, refletindo o estado emocional do comando
técnico da Seleção, que pediu à administração de Vila
Marista que impeça até a
até a presença dos associados da organização nas residencias adjacentes.
O cerceamento que sofre
a imprensa estrangeira já
começa a refletir na imagem positiva de Coutinho,
mas o alvo maior das critlcas é o Coronel Carlos Albento Cavalheiro, pela obsttnação com que insiste em
fechar as portas da Vila
Marista para as entrevistas.
Já está decidido pelo comando técnico que nenhum
jornalista brasileiro terá
contato com os jogadores
Para os jogos seguln- amanhã, véspera do jogo
tes, possivelmente farei ai- com a Suécia, mas alguns
gumas alterações, tudo de- profissionais de rádio já espendendo do comportamento dos titulares que porei boçaram um movimento .de
em campo no primeiro jo- tentar furar esse bloqueio,
go. Os austríacos têm bons mesmo sob o risco de dejogadores individualmente
boatos de que
mas no conjunto estamos terução. Há
também hoje seria limitado
mais bem preparados.
Os jogadores espanhóis o acesso da imprensa, por
não poderão assistir às par- ! causa da necessidade de
tidas da Copa nos estádios. treinamento pela manhã e
Por ordem de Kubala, terão
assistir ao jogo entre
de se contentar em ver pela de
e Polônia à tar*
Alemanha
televisão os adversários jode.
garem.
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Quinta-feira,
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Treinador
da Áustria
se demite

Piso do Mar dei Plata
recomenda qufc Seleção
utilize travas médias
Mar dei Plata — Durante
a visita que a Seleção fez
ontem ao Estádio de Mar
dél Plata, onde enfrentará
a Suécia depois de amanhã,
observou-se que a camada
. de grama é muito baixa e
que a terra preta que lhe
fica embaixo está mole,, havendo necessidade de serem
Utilizadas travas um pouco
mais altas que as normais.
Também a durabilidade do
piso foi condenada por Batista.
.— Pelo que' senti, a gr%
ma é muito leve e a terra
preta bastante macia, de
forma que qualquer chute
mais forte um pouco será
o suficiente para arrancar
pedaços do campo. Mesmo
que haja um serviço de manutenção do gramado será
Impossível garanitir isso em
face da seqüência dos jogos
e, assim, acaberemos jogando contra a Áustria num
campo todo esburacado ondé será dificílimo fazer a
bola correr.
'UM
SOL INIMIGO
O goleiro Leão observou
o perigo de se começar jogando no gol à esquerda
das tribunas, ou seja, o que
fica no lado oposto ao piacar. Segundo ele no início
da partida o sol estará de
frente para aquele gol,
além do que seus raios passarão por baixo do placar,

dificultando bastante a
Visão do goleiro que estiver
ali.
Leão considerou ainda
que o estado da grama, baixa e fina, provocará, com
certeza, um considerável
aumento na velocidade das
bolas impulsionadas de
raspão. Os zagueiros foram
alertdos para esse aspecto,
a. fim de que não sejam
traídos pelo toque da bola.
O treinador Cláudio Coutinho mostrou a Zico, Rivelino e Nelinhe a excelente
visão de gol proporcionada
pela estrutura do Estádio.
Sobre o banco de reservas, que seria apenas um
para as duas equipes, a administração do estádio resolveu dividi-lo, estabelecendo um espaço de 2,5m entre
eles, além de 10 cadeiras
atrás de cada um.
De um modo geral, a Seleção gostou do estádio,'.!
considerado muito bonito, •
principalmente das medidas .
do campo; 105. metros de
comprimento por 68 de largura, praticamente as mesmas do campo da Granja
Comari,, em Teresópolis. O
treinador Cláudio Coutinho
foi ó que se mostrou mais
satisfeito)
— Depois de confirmar
as medidas estou ainda
mais tranqüilo sobre o nosso sucesso.
Iirena» Airae
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Buenos Aires — Helmut
Consiiderando-me um
treinador da
Seniekowitsch,
embora
Jogador importante,
acaba
atualmente na reserva. Re- Seleção da Austria,
se constituir na primeira
almente devo entrar no de
Mundo.
segundo tempo para subs- vitima da Copaa do
irremediáReferindo-se
companheiro
títulr algum
divergências com o Dicansado — comentou Eds- veis
m^m%imÂm>^^mm^MmWmmmmmr '^HflHMB«Íín9l
Esportivo da deletroth, o grande artilheiro retor austríaca,
MerMax
sueco, (x>nfirrmando os pia- gação
kel, o técnico anunciou onnos do técnico George Eric- tem
que abandonará o car*
son de aproveitá-lo numa go logo
após terminada a WRçPlflf' flfl
LflF-*ffln Amma
fase da partida contra o
da sua equipe mmmmr^imY^m\m\ mmmm^mmmmr''' jflj
participação
Brasil.
na Copa.
***
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Edstrom, um amador que
Esta Copa, ao que se
flfl flVflfl Lwár * ^P^flT^^Lflrí^^Lr
trabalha quatro horas por comenta, além de consadia como vendedor de uma grar jogadores, como é da
' ** flWB^^^W AflWaV-'*M Lflr , #*('*•' '**¦¦¦
JmTjfJr
tradição, poderá se transrede de supermercados, so- formar
num verdadeiro
ffeu rompimento dos 11- cemitério do prestigio de ~>'*çifl BjéwKBj lfl(\V't * • ^^'h*í?^^;4rBflHHfl1
gamentos do braço direito tíieinadores. A rigor, nunca
e estava afastado dos trei- se viram antes tantas preflfl aV^9^^>^fl\'*éflL^>^B*ajrlt' " ^'--.;V'''
-1 F -wUaA<-M
por parte dos téc''¦** *" "
namentos há 44 dias. On- cauções
'*'*¦*
mmr^
À^mXmmm
HHV^ajsV
nicos, a maioria realizando
tem, exercitou-se levenien- treinos secretos íe soneganflB mrémm Wm\:'
flB
BB
te. Apesar- das dificuldades do a própria escalação do
para armar á equipe, o téc- time, como se a perda do
diretamennico Ericson discorda da titulo implicasse,
te na perda do cargo.
austríacos,
dos
que
previsão
O afastamento de Helmut
consideram o Brasil ven^^ma
a*fl**3»V *B«tíiíÍjBV' í!*?*1 f
#"rf***'V*'
Senekowitsch do comando
mwÊ^t\
mwr^i^
'Primeiro"
cedor do grupo.
Seleção
austriada
técnico
diz ele — "vamos jogar". ca não é a primeira queda
Resultado só seconhece de um treinador nesta
<ÊÊÊJLp*Zm0i
^*mm\*\ "íirm
Copa. Antes dele, Helmut
t
I
depois.
Schon, técnico da AlemãA Seleção Sueca tem nha Ocidental, já anunciaapenas quatro profissionais ra as suas despedidas da
justamente os que jogam equipe que levou a conquisJflP
74,
em outros paises. Para os tar a Copa do Mundo de logo
WÊtmmWmíÀMLiMfuuM!JLj^.mi fl::^Jilã~r"
' l'
mWJ*T^m\
entregandora^ambém
\fmXík^Êa^ffSsi^^^m\t^' * j^x> -*:V******j-" JÊ^1^^3^^^Ám^ma^\mWe^È^^
jogadores, a classificação,-*- -"Spos o encerramento do
uma questão de sorte. O . Mundial, a Jupp Derwall.
treino de ontem constou de
O treinador da Áustria,
uma movimentação tática e que nos tempos de jogador
um coletivo de 39 minutos. defendeu o Beiis de SeviEricson negou que a anteci- lha, deverá voltar ao futeboi espanhol onde teui boas
pação do treinamento para ligações, podendo treinar
amanhã, tenha sido uma equipes em Madri^ Barcnlomanobra para evitar os es- na, Las Palmas oü mesmo
Copa
Senekoitü; ch b) iga e sai depois
em Gran Canária.
piões.
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João Saldanha

Vitórias de Havelange
no Congresso foram bem
maiores que a
ao

Outra bomba
t% fEM sei como escrever e fazer o leitor
a exposição. Mas vou teni \ / entender
tar.' Trata-se do caso da ponta esI V querda
¦*•
do time brasileiro. Logo que
acordei, antes do café, tive ameaça de indie
gestão. Meu companheiro, maldosamente
sem dizer bom-dia, engrenou: "O ponta-esquerda do time vai ser o Cerezo". Minha reação foi a de que tinham colocado uma bomba
embaixo da minha cama. E que a bomba.
tinha explodido.
Já vi Cerezo jogando ali, ou melhor, tentando jogar pela esquerda. Foi em Porto
Alegre, onde o ataque não fez nenhum gol
e nem obrigou Corbo a nenhuma defesa. Como se sabe, os dois gols foram de bola parada, por Nelinho. Cerezo esteve horrível.
Depois do susto, meu colega deu-me alguma
esperança. Quer dizer, certo animo: "Pode
ser que Rivelino jogue pela esquerda. Acontece que ele não está querendo".
Realmente, para Rivelino não é uma boa.
Em 1970, quebrou este mesmo galho, mas para o meio, com o deslocamento de Tostão
para a esquerda. E deve"ser lembrado qué o
time de 1970 era áe mais categoria e estava
mais acostumado a jogar junto.
O único ponta-esquerda que está na Seleção é Zé Sérgio. Entretanto, deve ser constataáo que Zé Sérgio é apenas bom jogador.
Mas se começarem com Cerezo na esquerda,
não tenho dúvida de que Zé Sérgio-acabará
entrando, ou se ele não estiver no banco, o
Rivelino vai ter que ir para lá.
Podem indagar por que tanta preocupacom
uma extrema. Respondo: os suecos
ção
marcam homenva homem,' com um libero na
sobra. É elementar que uma das maneiras de
furar este bloqueio é pelas pontas. E se Gil j
também não jogar (pelo menos a cada minuto me dizem uma coisa), estaremos «em
nenhum ponteiro. E os dois que jogarão serão improvisados, o que é incrível, depois de
cinco meses de. treinamento.
Além dos suecos, também franceses e es-'
panhóis marcam homem a homem, com o
libero. O futebol europeu, na sua premência
de tempo para treinar, joga todo com esta
tática. Exceto a Escócia, que marca por zona.
Mas ò que ainda não entendi é como chegamos assim, depois de cinco meses. Ê dar
muita chance ao azar.

Buenos Aires. — Uma exorgulho brotou
pressão de
no rosto -do brasileiro João
Havelange, no momento em
que os delegados de 107 paises filiados aclamaram/ o
seu nome para presidir a'
PIPA por mais quatro anos,
numa aprovação à proposta
de um dos seus vicepresidentes, ,o irlandês do
Norte Harry . Cavan. E r a
uma justa expressão para
quem, pouco depois, deixaria o Salão Libertador do
Hotel Sheraton comjmportantes . vitórias obtidas no
419 .Congresso dá FIFA, encerrado a altas horas de
anteontem
E -quando' também Havelange — um ex-nadador e
jogador de water-pólo do
Fluminense — agradeceu
s ua reeleição, afirmando
acreditar não ter decepcionado os que nele confiaram,
sua mensagem era mais do
queo simples palavráriorotineiro de encerramento de
solenidades. Tinha um endereço especial: o bloco
socialista e os paises africanos e árabes, com os
quais, manobrou para a
aprovação dos dois itens
mais discutidos da pauta do
Congresso — a readmissão
da China e o problema do
amadorismo nb futebol.
MANOBRAS PERFEITAS
Desde que começou o
Congresso ficou bem nitido
que o item mais -importante
da pauta seria a readmissão da China e a consequente expulsão de Formosa, proposição apresentada
pela Federação Iraniana
em dezembro do ano passado. De fato, foi o tema que
mais movimentou os delegados, levando 20 deles a
se. revezarem na tribuna,
por mais de seis horas.
Para Havelange, porém,
as manobras hábeis haviam
começado desde quando resolveu candidatar-se à pre-

sidência da FIFA em 74, colocando em sua plataforma
o explosivo caso da China,
que lhe permitiu assegurar
os votos de africanos, árabes e do bloco socialista do
Leste europeu, com o objetavo de derrotar o inglês Sir
Stanley Rous, até então o
todo-poderoso homem d a
FIFA. e aparentemente desinteressado pela volta dos
chineses.
No Congresso recém-encerrado em Buenos Aires,
ficou então bem claro que
não íoram em vão as andanças de Havelange por
182 paises, nos quatro pri-meiros anos de sua gestão,
num equivalente a 1 mil 500
horas e 55 minutos de vôo.
O dedo de Havelange funcionou também na decisão
de proibir os jogadores que
disputam uma Copa do
Mundo, ou as simples leliminatórlas, de integrarem as
seleções olímpicas de seus
paises. A proposto francesa,
aprovada, de limitar a proibicão somente aos europeus
e sul-americanos, embora
.prejudicasse o bloco do Leste europeu, não mereceu
um protesto imediato des•tes.
I
O aparente desinteresse
dos socialistas justáficava-se
pelo compromisso estabelecido visando a solução do
problema chinês. Diante da
impossibilidade de contar,
desta> vez, com os dois terços necessários ao cancelamento da inscrição de Formosa como "República da
China" — exigido por Pequim — a delegação brasileira, obviamente cumprlndo determinações de Havelange, apresentou uma
emenda ao projeto iraniano. Ela transfere a decisão
para o Comitê Executivo,
um grupo bem menor que
a Assembléia Geral, atualmente composta por 14»
paises, diante do qual o presidente da FIFA pode manobrar e influir de maneira
mais efetiva.

Socialistas vêem FIFA

TeSte especial da Copa subjugada às pressões
Moscou — A FIFA cedeu
as pressões e ameaças dos
paises da Europa'Ocidental,
cujas federações estão
orientadas para o profissionallsmo. Este o ponto-devista da Federação de Futeboi da Alemanha Oriental

bate recordes dè venda
e de prêmio na Loteria

O teste 392 da Loteria Es- em 13 Estados: Amazonas,
portiva — o especial da Co- Espirito Santo, Ceará, Mato
pa do Mundo — pagará Grosso, Minas Gerais, Faaos acertadores a importan- raíba, Paraná, Pernamouco,
cia de Or$ 80 milhões 671 e Rio Grande do Norte, Rio
52, novo recorde mundial em Grande do Sul, Rio de Japrêmio. As apostas se eleva- neiro, Santa Catarina e São
ram a nada menos de Cr$ Paulo.
253 milhões 970 mil 671 e
Os recordes de prêmio e
50, produto da venda de 10 «arrecadação estavam com o
milhões 127 mil 430 cartões, teste 389, de 13 e 14 de maio
com a imédia de Cr$ 25 e 8 último, em que foram arrecadados Cr$ 219 milhões 578
em cada um.
Esses números ainda so- mil 880 - e 50, para um rateio
írerão pequeno acréscimo de Cr$ 69 milhões 167 mil
quando a Caixa Econômica 329 e 98. O recorde na venda de cartões (13 milhões
divulgar o rateio oficial, "78
mil 73) continua com o
mas é certo que o movimento de vendas bateu recordes teste 346, de julho de 77,!
,...MM----.l------------------------MW-ii^------l-------W------------i^^

mmmmmmmmmmmm

.Sobre a decisão do Congresso de Buenos Aires que
proibiu jogadores europeus
e sul-aniericanos de "participarem de Olimpíadas, caso
disputem a Copa do Mundo
ou a respectiva eliminatóna.

Delegado admite vício
na questão de Formosa
Para Carlos Osório de Almeida, delegado brasileiro,
existe um vício na admissão
de Formosa pela FIFA, em
1954, com: a denominação de
"República da China", pois
dote anos antes a República
Popular da China se filiara
como representante do futebol chinês e se retirou em
58, em sinal de protesto.
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O delegado exibiu uma
carta da China à CBD, solicitando apoio para a sua
volta. Entretanto, a carta
teria sido idealizada pelo
próprio João Havelange, a
fim de convencer os paises
até então alheios à questão,
por julgarem indispensável
a existência de um pedido
formal dos chineses para
voltar.
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Botina. Super200.
o jato mais
Boeing
Super 200, o\aio
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moderno e confortável em vôo no
Brasil Mas esse clima cordial, que
só o pessoal da Vasp oferece, não
acontece só em nossas aeronaves.
Acontece mesmo nas coisasque você não
vê. Porque, onde existe um funcionário
da Vasp, existe alguém fazendo o que gosta

VASP

Onde você võà çpm quem «jo_.ru.

Gente que gosta do que faz
só fica satisfeita com a perfeição
do que faz.
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Buenos Aires — Bons diplomatas, os espanhóis hão
recusaram o convite, e, em
vez de um incômodo treino
no frio, passaram a manhã
de ontem concedendo autogratos, entrevistas e muitos
sorrisos para uma platéia
tão numerosa quanto emocionada: os integrantes da
colônia hispânica. Não hesitaram também diante da
oferta de um gigantesco asado criollo servido durante
três horas para 2 mil comensais.
A festa começou cedo,
com centenas de carros de
buzinas abertas e cantantes
motoristas buscando a delegação na concentração de
La Martona para conduziIa ao centro esportivo do
Club Espahol, onde se deu
a recepção e o banquete, na
presença d o Embaixador
Enrique Perez Herhandez.
O treino ficou para mais
tarde. A delegação retomou
para La Martona às 15 horas e os jogadores limitaram-se a realizar exercícios
leves durante 45 minutos.
Aproveitando a tranquilidade da concenração, o técnico Ladislao Kubala decidiu
não fazer mais treinos puxados até a estréia contra
a Áustria.
O silêncio e a paz de La
Martona, uma estância de
estilo europeu a 70 lon da
Capital, estão garantidos
pela vigilância de 134 policiais distribuídos pelo
terreno de 220/ hectares e
sempre atentos aos dois
campos disponíveis para a
prática dos espanhóis. Ninguém pode entrar sem autorização prévia, e, uma vez
ultrapassados os portões,
novas identificações se seguem pelo caminho até os
alojamentos.
Kubala prometeu dar
amanhã a escalação de sua
equipe para a partida de
sábado, contra os aüstríacos, só antecipando que será muito parecida com a
que derrotou a Iugoslávia
na fase de preparação para
a Copa.
— Para os jogos segulntes, possivelmente farei aigumas alterações, tudo dependendo do comportamento dos. titulares que porei
em campo no primeiro jogo. Os austríacos têm bons
jogadores individualmente
mas no conjunto estamos
mais bem preparados.Os jogadores espanhóis
não poderão assistir às partidas da Copa nos estádios.
Por ordem de Kubala, terão
de se contentar em ver pela
televisão os adversários jogarem.

Edstrom
joga só
um tempo
— Conslderando-me um
jogador importante, embora
atualmente na reserva. Realmente.„.devo entrar no
segundo tempo para substituir algum companheiro
cansado — comentou Edstrom, o grande artilheiro
sueco, confirmando os pianos do técnico George Erlcson de aproveitá-lo numa
fase da partida contra o
Brasil.
Edstrom, um amador que
trabalha quatro horas por
dia como vendedor de uma
rede de supermercados, sofreu rompimento dos ligamentos do braço direito
e estava afastado dos treinamentos há1 45 dias. Ontem, exercitou-se levembn-(
te. Apesar das dificuldades
para armar a equipe, o técnico Erlcson discorda da
previsão dos austríacos, que
consideram o Brasil vencedor do grupo. 'Primeiro"
diz ele — "vamos jogar".
Resultado só se conhece
depois.
A Seleção Sueca tem
apenas quatro profissionais
justamente os que jogam
em outros países. Para os
jogadores, a classificação é
uma questão de sorte. O
treino de ontem constou de
uma movimentação tática e
um coletivo de 39 minutos.
Ericson negou que a antecipação do treinamento para
amanhã tenha sido • uma
manobra para evitar os espiões.

l?/6/78

l9 Caderno

D

Mar dll Pla.a

"* '*'%T"' "»i* ' 'ÜCSSüC» *y."n"yí- ii-ii '¦¦-¦^** ¦¦!,¦*¦¦¦ - . ¦ ¦ .„.,•. ..nktfH*m.vr***ma*—m0Êmmm0Ê~*mQ
:i^^^_^).;^Wiè»gBhiii^.^^

¦Il^lllllllll^11
im&m

I M»*'«f<«»l»''TI"'

I

''

Ü7.Y. _^X_ i»v,.'-».W«~~»^~*'«r~*"1 iJS-'-JCiSte. *j

I ->«'*¦'»»''»''¦"

______

IMi^U Wl^j^»>^* "¦¦¦'!() ¦•'f^**''''^''*

-«.« f-.—.,tw__p.. ikiL- -yv-

n MjmímmMú tfi'^\ "yw»j|

..-ww..~i

—

mmmmmmmmmm^^mmmm^.
*f3»» 2?3___í_ÉÈ_í_____É

mu \mm"_ i • 'r um» Kt. fi jr tmifiT- -;;;- tTiyi.r";' ~" i' hj i rr- /" ~ y; "."~'f[r~~ i" ..... '!' .'""*1f

SSBB
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participam
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Na visita ao Estádio de Mar dei Plata a Seleção condenou o gramado

Isolamento
éiníposto na
VilaMarista
Agora são 300 os agentes
de segurança que se revêzam 24 horas isolando completamente a delegação
brasileira, refletindo o estado emocional do comando
técnico da Seleção, que pediu à administração de Vila
Mardsta que impeça até a
até a presença dos associados da organização nas residências adjacentes.
O cerceamento que sofre
a imprensa estrangeira já
começa a reffetir na imagem positiva de Coutinho,
mas o alvo maior das critlcas é o Coronel Carlos Albento Cavalheiro, pela obstinação com que insiste em
fechar as portas da Vila
Marista para as entrevistas.
Já está decidido pelo comando técnico que nenhum
jornalista brasileiro terá
contato com os jogadores
amanhã, véspera do jogo
com a Suécia, mas alguns
profissionais de rádio já es*
boçaram um movimento de
tentar furar esse bloqueio,
mesmo sob o risco de detensão. Há boatos de que
também hoje seria limitado
o acesso da imprensa, por
causa da necessidade de
treinamento pela manhã e
de assistir ao jogo entre
Alemanha e Polônia à tar»
de.

Tréitíador
da Áustria
se demite

Piso do Mar dei Plata
recomenda que Seleção
utilize travas médias
Mar dei Plata — Durante
a visita que a Seleção fez
ontem ao Estádio de Mar
dél Plata, onde enfrentará
a Suécia depois de amanhã,
observou-se que a camada
de grama é muito baixa e
que a terra-preta que lhe
fica embaixo está mole, havendo necessidadede serem
utilizadas travas um pouco
mais altas que as normais.
Também a durabilidade do
piso foi condenada por Batista.
— Pelo que senti, a grama é mulito leve e a terra
preta bastante macia, de
forma que qualquer chute
mais forte um pouco será
o suficiente para arrancar
pedaços do campo. Mesmo
que haja um serviço de manutenção do gramado, será
impossível garantir isso em
face da seqüência dos jogos
e, assim, acaberemos jogando contra a Áustria num
campo todo esburacado onde será dificílimo • fazer a
bola correr, . . ,,_ ¦
UM SOL INIMIGO
O goleiro Leão observou
o perigo de se começar jogando no gol à esquerda
das ¦tribunas, ou steja, o que
fica no lado oposto ao piacar. Segundo ele no inicio
da partida o sol estará de
frente para aquele gol,
além do que seus raios passarão por baixo do placar,

dificultando b a s t a.n t e a ¦ ¦
• visão do goleiro que estiver •
ali.
Leão considerou aii-nda
que o estado da grama, bai-;.
xa e fina, provocará, com
certeza, um considerável..
aumento na velocidade das •
bolas impulsionadas de
raspão. Os zagueiros foram
alertdos para esse aspecto,..,
a fim de que não sejam.
traídos pelo toque da bola. .
O treinador Cláudio Cou- tinho mostrou a Zico, Rivelino e Nelinho a excelente
visão de gol proporcionada';
pela estrutura do Estádio.
Sobre o banco de reservas, que seria apenas um
para as duas equipes, a administração do estádio resolveu dividi-lo, estabelecendo um espaço de 2,5m entre
eles, além de 10 cadeiras
atrás de cada um. <?;.
De um modo geral, a Se»*.,
leção gostou do estádio,
considerado muito bonito, ,•'
principalmente das medidas
do campo; 105 metros d»
comprimento por 68 de largura, praticamente as nMSri||
mas do campo dá Grania!','
Comari, em TeresópOM». O.,
' treinador Cláudio Coutinho, .
foi o que se mostrou mais.
'„„
satisfeito:
.
— Depois de confirmar
as medidas estou ainda
mais tranqüilo sobre o "'no*>
¦•rtrt.i
so sucesso. '
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Buenos Aires — Heftnut
Seniekowitsch, treinador da
Seleção da Áustria, acaba
de se constituir na primeira*
vitima da Copa do Mundo.
Referindo-se a irremediávéis divergências com o Di^mTMÊW.-.- . mmWiXâ£Í M
retor Esportivo da deleWmrWkiá,'
__K______nD___r ___________Syí_"!Í---_-' ¦^QmmaÊdfm*
gação austríaca, Max Merkel, o técnico anunciou ontem que abandonará o cargo logo após .terminada, a
participação da sua equipe
'-W\
W.W3Ê.
na Copa.WÊÈÊtWÈÈ
¦ á«sp* JfmwtmM m\&fflmm _P':
mV
mm WÊmtMTMU
Esta Copa, ao que se
_______________' ^_K^__Í-^_----^-------l^^^-------^^B ---.----.^-^^¦iPp ^ 4É-__r':' __B^I_P^-----^-----^----_______f ;
comenta, além de consa- f^^^_. :^.^^^B-^-ff
mÊÈimW •' JmW^M mW§jf%-J-^^ Jmh^w*WmW^a**w%
grar jogadores, como é da
tradição, poderá se transformar num verdadeiro
cemitério do prestígio de
tiieinadores. A rigor, nunca
se viram antes tantas pre^H ______f^t___J' -'<¦ '*r'* &'è&'' "¦-'¦ '¦'''''£¦:¦*'* ^
cauções por parte dos técnicos, a maioria realizando
treinos secretos e sonegando a própria escalação do
time, como se a- perda do
titulo implicasse, diretamente na perda do cargo.
O afastamento de Helmut
Senekowitsch do comando
Wm ¦ ¦ mmàêmr mw'^
__&,-w:
técnico da Seleção austriaca não é a primeira queda
de um treinador nesta
Copa. Antes dele, Helmut
Schon, técnico da Alemãnhà Ocidental, já anunciara as suas despedidas da
equipe que levou a conquistar a Copa do Mundo de 74,
entregando-a, também logo
após o encerramento do
Mundial, a Jupp Derwall.
O treinador da Austria,
que nos tampos de jogador
defendeu o Betis de Sevi' ¦ ¦ ¦ ¦:': '¦¦$}.' *j^í!. _*
¦'¦
-¦¦'¦
.- -*' -''™- '""f-'¦i*J-í-' '¦¦
____3__Í9^
lha, deverá'voltar ao futeboi espanhol onde teoi boas
ligações, podendo treinar
equipes em Madri, Baroslona, Las Palmas ou mesmo
depois da Copa
Senekowitsch briga
em Gran Canária.

Wm\ WBBÉ hmá:\*m I
¦ iQVll

wT

II

fl

mWjnmm\

W. Í

jÊÊ m ^

PI

'

_JÊmfW^MW-: ^m.\ '.;í

S^"1 ms : : /-n!M'í*
IML

^W^ff^-h-k- ¦*'¦ :¦

;.

.: imL

j/

JORNAL DO BRASIL

D

Quinta-feira,

l?/6/78

1? Caderno

D

ESPORTE -

31

Campo pequeno leva Seleção a explorar as faltas

Mar Del Plata — Depois
de conhecer ontem o estádio em que vão fazer os três
primeiros jogos na Copa do
Mundo, a partir de sábado,
os atacantes da Seleção
Brasileira concluiram . que
as dificuldades para supera»> a marcação das defesas
européias serão maiores do
qué. imaginavam e, em
função disso, vão t e n t a r
conseguir faltas para, Zico,
Rivelino ou Nelinho cobraremi .
- — Num campo pequeno
como este, qualquer falta
além do melo do campo fica
perto da área. Por Isjio, vã1mos tentar este tipo de jogadá, mas também procuraremos chutar a gol cou»»
bola em movimento — ex.plicou Zico, após ficar treinando cobranças de faltas
por mais de meia hora.
— E' certo que una campo
pequeno como este vai facliitar a marcação da defesa
adversária,' mas também
facilita a nossa — afirmou
Rivelino e continuou — é
claro também que náo vou poder usar os lançamentos
longos para Gil, por exempio, mas certamente terei
oportunidade de chutar de
qualquer distancia.
')—
Concordo totalmente
com Zico e Rivelino, porque
a partir do meio de campo
quaiquer chute pode acabar
em' goi. Espero ter uma
oportunidade no time para
tentar surpreender os goleiros adversários de longe
,i — disse Nelinho.
PREJUÍZO
Se para jogadores habilidosos como Zico e Reinaidj'"a falta de espaço não
é problema sério, para outros como Gil — ontem confirmado oficialmente como
titular — um gramado peque.no pode constituir uma
dificuldade insuperável.
Mas Gil se diz preparado:
'rrAcho que todos os atacantes vão ter dificuldades
maiores. Mas já enfrentei
problemas semelhantes e
sei'como agir. Vou procurar
levar a bola para perto da
área e preparar faltas para
Zico e Rivelino. Nosso time
tem> excelentes chutadores
e deve tirar partido disso.

Coutinho escala
Toninho e Gil
Nelinho vai mesmo ficar
no banco contra a Suécia,
sábado, e, com as opções
táticas proporcionadas por
Toninho e a recuperação de
Gil,'o técnico Cláudio Coutinho decidiu; que vai manter
pára o jogo de estréia a esoálação básica formada a
partir da entrada-de Batista"'*'no meio-campo. Assim, o Brasil começa com
Leão, Toninho, Oscar, Amaral e Edinho; Batista, Cerezo e Rivelino; Zico, Reinaidoe Gil.
Entusiasmado com a recupèração física de Gil e
com sua forma técnica
demonstrada' ho treino de
ontem, quando .executou
com* perfeição, não só as
jogadas de linha de fundo
más também . as penetrações em diagonal pelo meio,
Coutinho decidiu não alte- >
raí' a estrutura do time que
terminou a excursão à EuVARIAÇÕES
Durante o treino técnico
dé;, ontem foram ensaiadas
as-jogadas mais importantes^que deverão ser postas
etü prática sábado. Na defe-'
s*4 a preocupação era com
os,cruzamentos dos pontas,
todos altos, e, nesta jogada,
Rivelino recuava para ati
proximidades da linha de
fundo, tirando a visão do
adversário que cruzava, Cerezo ficava um pouco atrás,
n»;° primeira proteção pêlo
lado esquerdo, da defesa, e,
quando a bola caia na área,
Batista corria para a linha
de gol para proteger o lado
oposto ao goleiro, Amaral
ficava na expectativa e Oscar subia com o atacante
adversário. Pelo lado direito, havia a troca de posições entre Cerezo e Rivelino. Coutinho sabe que c
maior perigo da Suécia é o
jogo aéreo e por Isso aperfeiçoou a proteção às tentativas de cabeçadas dentro
da área.
No ataque, Coutinho inslstiu com o rodízio para
ocupação do setor esquerdo
que ainda se mostrou deficiente porque Rivelino preferia tentar jogar pelo centro e Cerezo passou a maior
parte caindo para a direita.
wfe»
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AIRES — Peguei um finalzi-'
nho da reunião da FIFA e acho dijícil de compreender toda aquela morBUENOS
domia, aqueles discursos, aqueles velhos e aquelas discussões tolas em torno
de assuntos sem maior importância.
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Técnico diz por que
precisa logo do gol

— A Suécia tem um jogo como Cruyff, Luís Pereira,
mais defensivo. Está na ba- Rubem Cano, Neeskens e
se do 4-4-2 e usa apenas o Braitner, entre o u t r o's'.,
contra-ataque para chegar Quando se forma uma Seao nosso campo. Tem joga- leção, os convocados norda inteligente e rápida, mas malmente não são os ídolos
seu forte é a defesa, e por do pais.
isso temos de fazer logo um
A Seleção da Espanha, no
gol, para que ela-se abra entender de Coutinho, tem
ua tentativa de empatar. na garra e na força as suas
Caso contrário, ficará lá princ lpais carateristicas.
atrás até o último minuto.
Para se ganhar dos espaA observação — feita on- nhois, acrescenta, "fica difitem após encerrar a última cil justamente porque os
fase.de preparação ná Vila que não nasceram no pais
Marista 0 Coutinho acres- querem mostrar à sua terra
centou que a Suécia tem de origem que também, são
vários jogadores que atuam "importantes".
•
em equipes alemãs, o que
dá mais força ap seu esque- ÁUSTRIA ""• >*•'
ma de marcação. "Para ata"Considero' o futebol auscar" — comentou — "gos- tríaco o mais bonito e efitam de passes altos, mas ciente do grupo, inclusive o.
tenho Oscar preparado pa- mais perigoso adversário
ra isso e confesso que a du- do Brasil com respeito à
técnica. A Austria sempre
pia de zagueiros do Brasil exibiu um futebol
de técnime deixa tranqüilo contra
ca
e
arte,
com
jogadores
qualquer esquema", v
que tocam rápido e são habilidosos", disse Coutinho.
ESPANHA
Após analisar os adversaA Espanha, segundo. Cou- rios das oitava-de-final, o
tinho, "tem uma boa mar- técnico declarou que gostacação e acredito que coloca- ria de enfrentar a Argentirá um ou dois jogadores em na ná primeira fase (está
cima de Zico é outro em tranqüilo quanto à classificima de Rivelino, pois essa cação) e não na partida deé a sua maneira de jogar. cisiva. Holanda e Alemanha
Os espanhóis fazem , d a Ocidental, além da Argentimarcação um trunfo para na, estão entre os favon
¦/.' ¦
depois pensar em tentar o para Coutinho.
"Estamos como uma Segol. Primeiro querem tentar
evitar o gol, o que conside- leção. cheia de opções de joram importante porque um go. Podemos manter um laempate contra o Brasil é teral parado na marcação
um bom resultado e pode (Toninho) ou usá-lo n a
levar à classificação na par- ponta. Podemos também
usar o Nelinho. O meio-detida seguinte".
Para o técnico brasileiro, campo está perfeito e o atao futebol espanhol sofre um que vai se mexer muito".
problema: as estrelas de E' assim, que Coutinho vê o
seus times são estrangeiros, Brasil.

O problema da gratificação pela conquista da
Copa voltará a ser debatido hoje á tarde, depois da
volta de Coutinho de Buenos Aires entre Leão, representando os jogadores, e a comissão técnica, embora seja quase certo que o prêmio se fixe em torno
dos Cr$ 500 mil pelo titulo, acima do que fora estipulado pela CBD há alguns meses.
Embora a tendência seja mesmo a de estabelecer um total básico para ser dividido entre os 22
jogadores, há também a possibilidade de que as
gratificações! sejam estipuladas por vitória ou por
etapa vencida.
FORMULAS

f.

Leão prefere a divisão do prêmio por jogos ou
etapas. Por jogos pleiteia uma tabela progressiva,
começando com Cr$ 40 mil contra a Suécia, aumentando em Cr$ 10 mil cada jogo subsequente. Os
jogadores consideram também aceitável estipular
em Cr$ 500 mil pela classificação nas oitavas; Cr$
150 mil nas quartas e Or$ 200 mil pela vitória na
final
Zico afirmou estar certo de que tudo será acertado antes da partida de estréia, depois de. amanhã,
alegando que é importante começar a.competição
com absoluta tranqüilidade. Leão, preocupado pelas
repercussões da iniciativa que tomou, diz que a
questão não pode ser mal interpretada mas que os
jogadores têm o direito de lutar pelo que é justo,
uma vez que são conscientes da importância que
tem para a nação a conquista da Copa. — Posso
garantir que não houve qualquer exigência de cifras
ou pressão sobre qualquer dlrlgenteç vamos apenas
conversar, talvez já com a presença do Almirante
Heleno Nunes na cidade para oficializar os prêmios.
Coutinho é que &j mostrou irritado com as noticias das negociações em torno dos prêmios, afirmando que elas servem apenas .para. tumultuar o
ambiente na Vila Marista. No final de sua palestra
de ontem com os jornalistas disse que.estas noticias'
jamais deveriam ser divulgadas porque dão a impressão de que existe um espirito mercenário no grupò. Acrescentou que. mesmo admitindo as negociações em torno das gratificações, os jogadores procuram sempre destacar que mesmo se não houver
acordo, todos darão o máximo esforço em campo
porque será sempre possivel aumentar um prêmio
prefixado se a vitória tiver uma dimensão maior do
que a esperada. Coutinho disse que realmente existem conversas reservadas sobre o assunto mas, até
agora nenhum 'finalizou
jogador o procurou para qualquer
reivindicação e
que tudo deveria ser resolvido na CBD e não agora, na véspera do jogo.

A boa imagem à custa
do esquema policial

Çpi6Mé-\

O gigantesco esquema de segurança montado
pelo Ente Autárquico Mundial não se verificou em
nenhuma outra competição e a. preocupação maior
dos argentinos é mostrar que o pais está preparado
para promover a Copa e que a imagem externa de
violência e tumulto não corresponde à realidade.
No Imenso contingente de agentes de segurança
distribuídos nas mais diferentes atividades e yestidos das mais variadas formas em todos os hotéis,
há homens encarregados de acompanhar as pessoas
que entram nos banheiros simplesmente para lavar
as mãos.
Obstinados em mostrar a boa imagem da Argentina, os jornalistas locais procuram ouvir constantemente seus companheiros de outros paises para sentir a opinião sobre a organização e os elogios
dos estrangeiros são destacados nos jornais e estações de rádio.
Unidades policiais semelhantes aos camburões
brasileiros deslocam-se permanentemente pelas ruas
de Mar dei Plata com um oficial, dois soldados e
um intérprete. Nos mais variados lugares os agentes são percebidos, embora à paisana e discretos. No
Centro de Imprensa de Mar dei Plata, a vigilância
é Ininterrupta e se um jornalista esquecer sua credencial plastificada no bolso não entra porque há
uma rigida determinação para que todos exibam a
identificação.
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RiyeUiu);
não assume
sozinho
O desentendimento de Rivelino com Coutinho em
razão da recusa do jogador
em ficar na ponta esquerda
foi destaque ontem rios jor,nais de Buenos Aires mas
o craque não se aborreceu
com a notícia e afirmou, ser
esse o tributo de sua condição dé maior ídolo do time, que se vê envolvido frequentemente em situações
como esta.
Rivelino, que ontem treinou normalmente embora
evitasse usar o pé esquerdo,
aproveitou a notícia dos
jornais argentinos para' advertir os jornalistas brasileiros de que não vai ganhar nem perder a Copa
sozinho: — Se alguma coisa
sair errado, eu não quero
ser o responsável sozinho,
assim como quero dividir
com os outros os méritos de
uma possível vitória. Embora aceite a condição
de jogador mais experiente
da equipe, Rivelino prjfcura
desvinculá-la de umárresponsabllidade maior e afirma: — o meu tempo de Corintians já passou; desde
que fui para o Fluminense
a responsabilidade de fazer
tudo sozinho acabou. Eu
posso ter mais tarimba e até
mesmo orientar os derna
jogadores em campo, mas
a responsabilidade terá que
ser dividida por todos.

Sacola.
Carregadinha
de utilidade.
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Mas Havelange colheu uma /derrota na
questão do aumento para 20 dos participantes da Copa e só não foi uma derrota pública
porque ele, previamente, nem incluiu o assunto na agenda. Os europeus não querem
¦ saber de 20 países coisa alguma, principalmente por só ver nisso benefícios para os
africanos e asiáticos, que, para eles, já são
favorecidqs pela atual forma de classificação.
Toda vez que Havelange toca nó assunto dos
20 países (ele na verdade queria mesmo 24),
os europeus ameaçam'formar um grupo à
parte e retirar-se da entidade.
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Leão tenta desarmar Zico no treino que antecedeu ode reconhecimento ao gramado do Mar dei Plata, local dos jogos

Prêmio não foi fixado
e será discutido hoje

Para o futebol, na verdade, tanto faz
que jogue China ou Taywan, visto que, na
verdade, nenhum dos dois joga. Ninguém
mais do que eu acha que, em termos políticos, a China a ser como tal reconhecida é a
continental, mas julgo meio ridícula esta
disputa que na ONU já conseguiu ser resolvida e que, na FIFA, se arrasta há anos, sem
solução.

hoje. se deu ao trabalho de se
"deslocar
à,longínqua José C. Paz
acabou em'' grande- parte logrado,
QUEM
porque o treinador Menotti, se permitiu a entrada da imprensa, tratou também
de lá não se fazer encontrar. Foi ao Sheraton, tratar de uma reunião ou coisa que o
valha, e assim evitou as perguntas sobre tática e escalação do time.
Mais do que qualquer outra esta vem
sendo a Copa do segredo e ad desconfiança,
com os treinadores tratando de ocultar tudo, desde o nome dos jogadores até treinos
onde os adversários possam observar táticas
e ações ensaiadas..
Para tornar as coisas ainda mais complicadas, do lado argentino, há ainda um
difícil relacionamento entre Menotti e parte
da imprensa de seu pais. Em alguns casos,
como no de Horacio MonzÓ, de La Razón,
já nem se trata de dificuldade: tf ata-se mesmo de falta de real relacionamento. Menotti
não -lhe dá respostas e recusa-se até a ouvir
suas perguntas.
. De modo geral, embora em ponto menor, Menotti é uma espécie de Cláudio Coutinho'. Um homem que rompeu ou procurou
romper com tradições mais ou menos estabelecidas. Aqui, sente-se que toda a velha
guarda está. com Juan Carlos Lorenzo. . Eu
não lhe gabo o gosto, à velha guarda, pois
os times de Lorenzo, para mim, sempre praticaram u:u futebol violento è defensivo.
E' até curioso,, pois a semelhança entre
Menotti e Coutinho vem a ser mais aparente do que real. Menotti é uma espécie de romantico, que quer o futebol aberto. Só está
sendo inovador porque Lorenzo, que era o
antigo, punha em prática um estilo exatamente oposto.
Coutinho é por um futebol mais competitivo, com o risco de algumas vezes vermos seus jogadores caindo em franca violência. Estamos.assim diante, de dois inovadores de direções trocadas.
¦m—y U até gostei
que.Menotti não tenha
Ij
falado, pois na véspera fora contf1,
vencidoa assistir a um show de tan-m *
go e acabei perdendo a hora, algum
dinheiro e a disposição física para acordar
és sete da manhã.no dia seguinte.
Não, é verdade, por culpa do show. O
show é bom, no Cano 14, ali na Tálcahuano.
Começa com tango moderno,mas depois ejivereda mesmo pelo antigo,.que é o que eu
gosto mais. Ao ver aqueles cavalheiros glostorados, ali sentados a tocar violino para Uma
platéia muito bem posta que não pretende
outra coisa senão ouvir a velha música, você se sente transportado para um outro
mundo, um murido que não existe mais, cõmo uma espécie de Viena antes da Primeira
Guerra.
E' bom o Cano 14, mas recomendo aos
meus possíveis leitores já aqui ou que aqui
pretendam vir, que depois não caiam na tolice de ir esticar em alguma casa noturna.
¦ Serão medonhamente assaltados.

A PETROBRÁS USA
PtASiTfiCADORAGBC.
As mais importantes empresas de todo o
mundo apresentam a qualidade do seu trabalho com encadernadoras e ptastificadoras
GBC.E a sua empresa?
Demonstrações sem compromisso.

no .

WÊm

GBCdofrajH
Ptojtiqfàfleos Uü0.

SIBISA

Rua Carvalho Alvim. 691 - Tel: 221.9605

Telefone

para

264-6807
e faça uma
assinatura do
JORNAL 00 BRASIL
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CrS 23.000,00 em até
12 vezes, sem burocracia.
Consulte nossos planos
também para valores
e prazos maiores.

mNA HORA
SIBISA FINANCEIRA S. A.

CHatOlTO HNAMlAMl.NTfJ K INVESTIMKSTOS.'

Rua Evarislo da Veiga, 55 - 17.° andar- tels. 222-0921,
222-2874,222-3844 e 222-5794.
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DE PRIMEIRA: Há duas moças credenciadas como jornalistas para a cobertura da
Copa do Mundo. Uma é australiana e a outra
argentina. /// Marceliho Pérez, ex-jogador
da Seleção Uruguaia, também está aqui como comentarista e aponta Argentina, Brasil, Escócia e Alemanha como favoritos para
a Copa. /// Se Cláudio Coutinho está preparando Oscar para neutralizar Edstrom
nas cabeçadas, vai ter que preparar muito.
O sueco é alto (1,91), salta muito bem e tem
certeira direção. Mas é também hábil e perigoso no jogo rasteiro. Minhas informações
são, contudo, de que só jogará no segundo
tempo. /// Outro uruguaio de Seleção que
aqui anda muito ativo como comentarista é
o extrema-direita Luis Cubilla, da Copa
de 70.
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Alemanha e Polônia abrem Copa em clima tenso
Buenos Aires — Sob
grande expectativa — criada
sobretudo pelo clima políticò que a cerca desde a escolha da Argentina para organizá-la — a XI Copa do Mundo será oficialmente inaugurada, hoje à tarde, no íjstádio de Nunez, com um extenso e festivo programa que
item como ponto alto o jogo
entre Alemanha Ocidental,
campeã mundial, e a Polonia, às 15 horas, com tele visamento direto para o Brasil.
" . Desde ontem
cedo, tode
esquema
do o sofisticado
segurança armado pelo Governo foi acionado. As ime-

diações do Estádio de Nuíiez, de propriedade do Kiver Plate, foram devidamente checadas e logo em seguida postas sob estreita vigilânciá. Embora as autoridades garantam que não há õ
menor perigo de ameaça terrorjsta, a expectativa existe.
uma
Há menos de um mês;
"Centro
bomba explodiu no
de Imprensa da Copa.
Em nome dessa expectativa, os alemães não quiseram se concentrar nesta capitai pára este jogo. Preferi(ram Córdoba, cidade mais
tranqüila onde cumprirão:
seus dois próximos compro-
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Em toda a sua história,
as Seleções nacional da Alemanha Ocidental e da.Polonia enfrentaram-se apenas
10 vezes: os alemães venceram sete e empataram as restantes.
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Empate satisfaz
Ao chegar ontem a Buenos Aires,
o experiente goleiro Sepp Maler afirmou que sua equipe derrotará, a Pólônia por 1 a 0 ou 2 a 1, quebrando

a tradição dos jogos de abertura, que
nas ultimas três Copas terminaram
empatados de 0 a 0. Entretanto, Maier
sabe tanto quanto Schoen que, se a
partida de hoje acabar Igual, representará praticamente a classificação
da Alemanha, que nos compromissos
seguintes, terá pela frente as modestas equipes do México e da Tunísia.
Dai a disposição de Helmut
Schoen de iniciar a partida dentro de
um 4-4-2 definido. Para tanto, reforcará b meio-campo com o recuo do
jovem Hans Muller, que ficará ao lado
de Bonhoí, Flohe e Beer, enquanto o
setor ofensivo terá apenas Abramczik
e Fischer, para tentarem o gol em jogádas de contra-ataque. O técnico
não chegou a dar esta explicação para os homens da televisão alemã,
que
xa íornepraticamente o compeliram
cer o time,, ontem, por necessidade de
divulgá-lo dentro do programa éspeciai para a Europa. Quanto aos zagueíros, só havia mesmo dúvida pela
lateral esquerda, que estava entre
Dietz è Zimmermann. Este último mereceu a preferência do treinador, completando-se o quarteto-com o capitão
da equipe, Vogtst e mais Kaltz e Russmann.
O andamento da partida poderá
ditar ainda outras modificações na
maneira de atuar dos alemães. Não se-
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de isso de ninguém
Éo quê acontece
com o pessoal da \fosp.
Como por exemplo,
agora, contar que já esta
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200, exclusivo da Vasp. E não
/ ê só. Contar também que cada
um de nossos funcionários, não
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importa o cargo que exerce, está
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fazendo exatamente o que gosta
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E quem voa Vasp, sente que está
sendo atendido por um pessoal que
não está apenas cumprindo com unKi
obrigação. Esta sendo atendido por quem
gosta do que faz. E que faz questão de transmiàr isso a todos, em todos os momentos.
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do futebol polonês. Chegou a jogar peIa Seleção 29 vezes..Um acidente automobilistico, encerrou prematuramente sua carreira, em 1968. Desde
então, passou a dirigir equipes de
segunda e de terceira divisão. Em
1974, foi convidado, pelo então técnico
da Seleção Kazimierz Gorski, para ser
seu assessor direto na Copa da Alemãnha. Em setembro de 76, caiu Gorski
(que tentava na Copa da Alemanha.,
Bm setembro de -76, caiu Gorski (que
tentava renovar a equipe mas não ob-'
teve bons resultados) e Gmoch' assumiu.
Apesar de extremamente preocupado com a parte tálUca (há quem
diga que os poloneses apresentarão aigo ahsolutamen/te novo nesta Copa,
dai todo o mistério mantido nos treinamentos em Rosário), Gmoch mostrou-se logo um apologista da habllidade Individual, da indispehsabilidade
do craque, enfim. Reconvocou qufise
todo o time de 74, classificou-se e pretende ganhar o mundial.
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rá surpresa se a necessidade de marcar. gols — caso os poloneses se avantajem — leve Helmut Schoen a re-,
tirar o extrema Abramczik, trocandopelo veloz Rummenigge, que há pou- .
dos dias deu um grande trabalho a
Zé Maria, no amistoso contra a Sele-'
ção Brasileira, em Hamburgo. Acresce a circunstancia de que Abramcrick não tem bom relacionamento'
com Schoen, dai ser mais fácil a sua
substituição. A delegação da Alemanha viajou
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Um time que muda pelo relógio
Quando a Seleção Polonesa pisar o informações pessoais dos jogadores
Pargramado do Monumental de Nunez lio- das principais equipes do mundo.
não
go mais, seus jogadores, como auten- tloulanmente acho até que ele time
.ticos compuibadorés, iterão programado conseguirá vencer a Copa (seu
ná memória o esquema básico para já é um pouco velho), mas não há
tentar vencer o jogo, e as diversas op- como negar que é um dos técnicos
bem informados deste mundial
ções' táticas a serem aplicadas de mais
consigam — comentou o jornalista alemão
imediato, caso os alemães
'
nos primeiras 15 Bernd Mueller, da agência de noticias
levar vantagem
'
DPA. ; . . .
.
minutos. •Seu técnico, o engenheiro Jacelc
De fala fluente e extrema simpatia,
Gmoch, de 39 anos (ele e o tunisiano 1 quando assim o deseja (a partir do
ChertaÜ os mais jovens deste imun- momento em que se tenta conversar
dial), além de ser considerado em sobre as táticas polonesas/costuma se
toda a Europa um dós maiores estra- fazer de desentendido e muda rápidalegislas do íutebol mundial, posam, mente de assunto), Gmoch tem a seu
seguramente, o mais completo acervo favor, ajém da teoria,. o fato de ter
de informações sobre todas as equipes sido jogador — e excelente jogador,
que disputam a Copa n» Argentina.
dizem — o que o torna ainda-mais
respeitado por todo o seu itlme..
Teoria e prática
Inicialmente no Zntcz Prusztaow (da
— Desde 76, quando assumiu o cidade de Pruszkow,. onde nasceu) e
comando da* Seleção, Gmoch vem mais tarde no Legla Warschan,
montando um fantástico banco de Gmoch teve atuações que o consagradados, com filmes, slides, gráficos e ram como um dos melhores stoppers
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Schoen justifica a cautela do 4-4-2
Ao contrário do que o técnico
Helmut Schoen apregoou exaustiva-.
, mente desde sua chegada à Argen tiha, a Alemanha Ocidental adotará
um sistema tático cauteloso — à base
üo 4-4-2 — pelo menos no Inicio da
partida contra a Polônia. O esquema
retraído representa mais o desejo, do
treinador de atuar para o empate do
que propriamente por temer o adversário.
O irnportante numa Copa do
Mundo é vencer as partidas decisivas,
mas durante o transcurso da competição às v.ezes torna-se até interessante empatar ou mesmo perder. Os
alemães são mestres nestas artimanhás, como comprova á derrota para
a Alemanha Oriental (1 a 0) no último Mundial, a fim de evitar um confronto direto com a Holanda, nas semiflnais; e, se não baseasse, existe
ainda o exemplo de 1954, quando perderam de goleada (8 a 3) para a Hungria, na fase classiíicatória, para derrotarem os mesmos húngaros na partida final.
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A gente aqui na Vasp
não só gostado que faz como gosta
áe transferir isso a todos.

Schoen, gue preferiu o clima menos carregado de Córdoba, chegou com seu tipiéná vesper&
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POLÔNIA

ALEMANHA

4
8
10
15
^
20

—'AAwter
- Vpgts
- Kaltz
— Russmami
"jZimmermann
— Bonhof
^;
- Flohe
— Beer
— Abramczik
— Fischer
- Hans Mui ler

.

1
4
9
6
10
18
8
12
16
19

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Tomaszewski
Szymanowski
Zmuda
Gorgon
Rudy
Borvtek
Kasperczak .
Deyna
Lato
Lubanskí "
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No jogo ae estréia, a
tradição do mau futebol
O jogo de abertura — soIene, festivo, cheio de pompa, como o que farão hoje
Alemanha e Polônia — é
p rática relativamente recente na história da Copa
do Mundo. Ocorreu pela
primeira vez em 1966 e já
tem Uma tradição: é sempre ruim, fechado, nervoso
e sem gol. »,(juanoo a primeira Copa
do iviunao íoi uíspuiaaa, e.u' 1930, era intenção dos uruguaios lazer uma grande
abertura no recém-construido Estádio Oentenano.
Estava em seus planos, inoluslve, imitar a cerimônia
olímpica, com desfile das
delegações participantes,
hinos, bandeiras, todos cs
detalhes de uma grande
festa esportiva. Mas o Estadio Centenário- não ficou
pronto em tempo e acabou
algo insólito:
acontecendo
"abertura" teve lugar de-a
pois de se realizarem algumas .partidas nas modestas
canchas do Parque Central
edePocitos.
Em 1934 e 38, os jogos de
oitavas-de-final realizar á m- s e simultaneamente
em oito estádios italianos e
franceses. Não se pensou,
sequer, numa festa como a
planejada pelos uruguaios.
Em 1950, Brasil e México fizeram um jogo isolado, a
24 de junho, no Maracanã.
Mas. foi apenas um jogo,
sem desfile, sem bandeiras,
sem festa além da feita peIa torcida brasileira após a
vitória de 4 a 0.
Também não se pensou
em solenidades maiores em
1954, 58 e 62. Até que os
ingleses — que inventaram
quase tudo em futebol —
acharam que já era tempo

de alguém usar a-imaginação. E foi assim que, a
11 de julho de 1966, houve
a grande festa: banda' de
musica, jogadoites desfilando por todas as delegações,
porta-bandeiras, tudo em
grande estilo, a começar peIa entrada da Rainha em
campo para cumprimentar
os 22 jogadores. Depois, a
festa foi transformada num
pobre espetáculo de futeboi: ingleses e uruguaios
trancados, com medo de
perder de saída; tocando a
bola para os lados e ficando
noOaO.
Em 1970, a história se repetiu. Mexicanos e soviéticos, depois dè tanta íanf arra na festa de abertura, jogaram um futebol de baixo
nivel técnico, abusaram da
retranca e também ficaram
noOaO.
Ja em 1974, .esperava-se
um jogo melhor. Pelo menos, à altura de uma festa
que os alemães organizaram com surpreendentes
requinteis. Grupos folclórlcos se exibindo na pista do
Estádio Olímpico de Munique (o brasileiro com suas
indefectíveis baianas estilizadas), PeAé e Uwe Sede
fazendo propaganda de refrigerante, crianças
alemães desenhando d simbolo da Copa do Mundo no
gramado muito verde, banda de música, bandeira, a
presença da televisão para
mandar a imagem de tudo
a cinco continentes. O jogo,
porém, foi outra decepção.
Brasil e Iugoslávia, respeltando-se, temendo-se mutuamente, não ousaram
mais do que alguns pobres
contra-ataques. E também
focaram no 0 a 0.

A cobertura da Copa do Mundo, em Mar dei Plata,
é de Oldemário Touguinhó, Márcio Guedes, Nilson de
Souza e Ari Gomes (fotos). Em Buenos Aires, de Vicente
Senna, Solon Campos, Eloir Maciel, Antônio José da Silva
e Ronaldo Theobald (fotos). Em Mendoza, de Antônio
Maria Filho. Em Rosário, de Renato Maurício Prado. E em
Córdoba, de Márcio Tavares.

Argentino apita Hoje e
gales, o jogo do Brasil
Numa homenagem ao pais sede, a Comissão de Arbltragens resolveu designar o juiz argentino Norberto Angel
Coerezza para dirigir a partida de abertura da Copa do'
Mundo, hoie, entre Alemanha Ocidental e Polônia.: !
A Comissão também escalou ontem os árbitros para'as
primeiras 16 partidas, cabendo a Olive Thomas, do Pais
de Gales, apitar o jogo de estréia' do'Brasil, sábado, em
Mar dei Plata, contra a Suécia. O compromisso seguinte
do Brasü, quarta-feira, com a Espanha, terá a direção do
italiano Sérgio Gonella. ¦

O decano

•%.

Aos 44 anos Norberto Angel Coerezza é o decano entre
os 32 juizes integrantes do quadro para este Mundial. Entretanio, possui larga experiência internacional, pois começou 0\dirigir jogos de futebol há 24 anos. Seu primeiro cíás-sico foi Independiente x San Lor enzo de Almagro, pelo
w
Campeonato Argentino de 1958.
Antes de completar 30 anos, em 1963, ele tornou-sf
árbitro da FIFA e recebeu muitos elogios pelo desempenho na difícil partida Alemanha Ocidental x Inglaterra,
ganha pelos alemães por a 3 a 2 (prorrogação), no Munr
dial de 1970. Pela mesma Copa, dirigiu Itália 4 x México 1.
Como pfêmio por estas duas atuações, a FIFA o indicou
para juiz de linha da partida final, Brasil x Itália.
Os árbitros já escalados pela Comissão de Arbitragem
para os primeiros jogos da topa que hoje começa, sáo: .
Alemanha x Polônia— iií-gel Coerezza; Hungria x Argentina — Silva Garrido (fòrtugait; França x Itália —
Nicolas Rainea (Romênia); Tunísia x México — John Robertson Gordon (Escócia);.Suécia x Brasil — Olive Thomas
(País de Gales); Irã x Holanda — Gonzalez Archuhdia
(México);Espanha x Austria — KaroiyPalotai (Hungria)t
Peru x Escócia — Ulf Ericcson (suécia); Polônia x Tunísia
— Angel Martinez (Espanha); Itália x Hungria — Ramon
Barreto (Uruguai); México x Alemanha — Farouk Bouzo
(Siria); Argentina x França — Jean Dubach (Suíça);
Austria x Suécia — Charles Corver (Holanda); Escócia x
Irã — Youssou NDiaye (Senegal); Brasil x Espanha —
Sérgio Gonella (Itália); Holanda x Peru — Adolf Prokop
(Alemanha Oriental).
Comitê Organizador da Copa do Mundo reuniu ontem os representantes dos 16 países concorrentes para
alertá-los de que agirá com severidade no combate à violéncia aurante os jogos.
A severidade foi recomendada pela Comissão de Arbitragens que ressaltou dois aspectos:
— A barreira deverá localizar-se precisamente* n,à
distancia aeierminada pelas regras, qualquer jogador qúé
tentar burlar este aisposiiivo sofrerá a penalidade de um,;
cartão amarelo;
£ — i/s goleiros terão severo controle, em especial na
regra dos quatro passos, a jim ae evitar o retardo da rê'-?,
posição aa bola em jogo. Ém caso de infração, o árbitro
determinara um tiro uvre indireto, dentro da área.

Festa começa com
bandas militares
O programa de abertura da XI Copa do Mundo é o
seguinte:
13hl5m — Abertura da cerimônia com a entrada aas banm
das militares.
'
13h22m — Entrada de grupos estudantis.
13h30m — Chegada do Presidente Jorge Raphael Videla.
13h35m — Bênção, a cargo do Arcebispo de Buenos Aires, Cardeal Juan C. Aramburu.
13h52m — Evolução por parte dos grupos estudantis.
14h25m — Show de ginástica.
MB'
14h30m — Execução do Hino Nacional da Argentina.
14h40m — Discursos do presidente da AFA, Alfredo F.
Cantilo; do presidente da FIFA, João Havelange; e do Presidente da Argentina, Jorge Rãphael Videla.
Formação das duas equipes e execução dos
14h45m
Hinos Nacionais de Alemanha e Polônia.
Início da partida.
15h00
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0 MINISTRO EURO RRANDAO
JÂ ARREGAÇOU AS iMANGAS. MAS SÓ VAI
FAZER 0 QUE ESTÁ DEFINIDO
RAS1LIA — "Estou notando que há maior Interesse
por problemas políticos
do que por problemas
educativos. Mas eu sou um proíessor universitário" — disse ontem,
em sua primeira entrevista após a
posse, o novo Ministro da EducaCultura, professor Euro Branção e "O
dão.
que eu acho ou deixo de
achar não cabe nãs presentes circunstancias. Estou aqui por 10 meses, para cumprir o que já está definido" — acrescentou. \

B

Cinqüenta e quatro anos, carreira desenvolvida basicamente
dentro da universidade, o engenheiro Saro Brandão, especialista em
estradas de ferro, poderia ser considerado praticamente o oposto de
seu antecessor Ney Braga, muitas
vezes criticado por ser essencialmente um político. Os que defendem técnicos para os Ministérios
devem, portanto, estar satisfeitos:
o novo Ministro tem demonstrado
não. ter muitas propensões políticas. O MEC está, agora, nas mãos
de um educador que não fala sobre
as entidades de representação estudantil fora da lei, não quer
comentar.problemas de censura e
acredita que as reformas políticas
não são da alçada de seu Ministério.
'sorridente e acessível
Multo
desde que assumiu seu novo cargo,
o ex-secretário-geral voltou a reafirmar, ontem, repetidas vezes, que
pretende apenas dar continuidade
aos programas já definidos por seu
antecessor. Mesmo assim, o "novo
Ministro da Educação e Cultura espera encontrar uma forte carga, de
. trabalho. Ele acaba de empacotar,
por 10 meses, telas, tintas e pinçéls.
Nada de pintura por estes
meses — comentou com. uma jornalista no elevador,, ao saber que
fora indicado pelo.Presidente Geiael para assumir o Ministério. O
professor Euro Brandão é exímio
pintor. Aos 18 anos, já estava devidamente catalogado num Quem £'
Quem de artes plásticas.

sob todos os aspectos. Ainda em reláção ao ensino ido primeiro grau, o
MEC começou a estabelecer, junto
com as Secretarias de Educação
estaduais, um programa para o pianejamento da Educação nos Estados. Os resultados obtidos no Ceará e na Bahia foram altamente favoráveis. Acredito que possamos,
ainda este ano, estendê-lo a outros
Estados. Quanto'aos problemas do '
ensino superior, há uma preocupação multo grande em prosseguir,
com o Plano Nacional de Pós-Graduação e a intensificação da pesquisa nas universidades, sempre em
conjunto com o CNPq e d PINEP.
Temos ainda a intenção de prosseguir o trabalho que vem sendo desen volvido com relação & construção dos campos universitários: a reforma universitária está muito 11gada à possibilidade de existir um
ambiente de trabalho completo. Estamos também desenvolvendo um
amplo programa de edição de catalogos. Já editamos um catálogo de
teses e devemos publicar, ainda este ano, um catálogo de -material
audiovisual para a Educação no
Brasil.
O senhor não criará nenhum
programa novo porque a programação financeira já estava definida
desde o ano passado ou porque não
há necessidade áe mais nada?

Quando digo que não pretendo fazer alterações, isso tem
sentido de que não vamos alterar
o rumo das atividades. Se, no decorrer do que já está em curso, for
necessária a criação de um novo
programa, aproveitando as disponibilidades financeiras existentes, ele
será uma conseqüência do que está
sendo feito. Entretanto, não pretendemos suprimir programas já
existentes para iniciar novas atlvidades.

essa missão de levar adiante os
programas educativos do MEC.

Como o senhor vê as reformas políticas?
Essas coisas não são tratadas
na área do Ministério da Educação
e Cultura. Durante o tempo que
passei como secretário-geral, não
tive influência direta nesses debates. Como Ministro, tendo assumir
do há' um dia, não vejo porque
precisasse participar. Acho que
esse assunto está entregue à esfera legislativa, à atuação do Governo em outras áreas e não pretendo entrar nele. Temos muitos
outros assuntos, já estou de.mangas arregaçadas cOm problemas
educativos.

Depondo na CPI do ensino
superior, recentemente, o Reitor da
atacou
Universidade de Brasilia
com bastante veemência o nivel do
ensino no pais. Como o senhor vê a
qualidade do ensino?
Eu não tenho acompanhado
as CPIs, mas certamente serei informado de suas conclusões. No
entanto, posso falar a respeito da
qualidade de ensino no pais. Tudo
o que se está fazendo no MEC é em
favor da qualidade de ensino. É
por causa disso que estamos construindo tantas escolas, formando
professores'etc. Se verificarmos o
que foi feito em favor das escolas
de segundo grau, na reformulação
de currículo do nivel superior, vamos ver qué a meta primordial do
MEC é a qualidade de ensino. Em
meu discurso de posse, afirmei que
as necessidades crescem sempre
num pais em desenvolvimento como
o nosso. As pessoas que Insistem em
falar sobre a decadência do nivel

Na área cultural, o MEC se
defrontou, várias vezes, com problemas relativos Yt^Censura. Ao que
se sabe, de vez em quando interferia para que a censura a certas
obras fosse retirada. Como o senhor pretende agir em relação à
Censura?, -.-..¦
Bem, eu não pretendo inrtèrferir em áreas.que não perten_.__

Os estudantes que depuseram na CPI da Câmara queixaramse da inadequação de seus cursos à
realidade nacional: um engenheiro, por exemplo, estaria sendo treinado. para grandes projetos enquanto um médico estaria se formando em cirurgia plástica, quan^
do o que precisamos é de engenheiros para obras populares e mé-,
dicos generalistas.
E' comovente e estimulante
ver o anseio dos jovens nesse sentido.~ Ingressando na faculdade nos
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Ao depor na CPI do ensino
superior, um grupo de estudantes
paulistas afirmou que, com o Sn-,
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Ele é um artista — confidenciou súa secretária. "Essa é a sua
B¦
B
verdadeira vocação."
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cumprimento
Beta, eu vejo o
<a
flj
m
m
- —Não sei multo bem o
que po- da lei. As leis do pais devem ser
deria dizer de novo, pois se trata cumpridas e os estudantes devem
apenas de prosseguimento de tra- se manter dentro' da legislação,
balhos em andamento. De qualquer cumprindo aquilo a que estamos sumaneira, há muitos programai sen- jeitos todos nós, que é a lei.
do desenvolvidos e talvez não íosse fora de propósito fazer referênO senhor, então, não reco-.
* U*iEÊ
mmmmmWL^
cia a coisas que considero de im- nheceria a UNE?
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mmWLW^W^^
hm(aj$
mw«.''
Durante
a
portancia'fundamental.
'•¦¦'mWÍ
m\
gestão do Ministro Ney Braga já
Não me cabe reconhecer a
haviam sido declaradas as prlori^fl
B
dades para o ensino fundamental. UNE. Às leis do pais é que estabemm
W^
..Quando.abrimos o atendimento ao lecem isso.
pré-escolar, este não passou a ser
mais importante do que o primeiro
Durante o depoimento, os esBB/
Mi1?mém
B
grau, mas sim algo também imporas leis,
tudantes afirmaram
tante, relacionado exatamente com apesar de existirem, não que
estão seno ensino de primeiro grau. Através do usadas. Alegaram que as entidele, temos obtido resultados satls- dades são reconhecidas pelos próf atórios em relação ao problema da prios alunos e até mesmo pelo QoEuro Brandão, novo Ministro da Educação:
evasão e da repetência. Outra ob- verno, pois eles são chamados a de"O
servação que eu queria fazer de ini- por- em comissões oficiais etc. O
que eu acho ou deixo de
cio diz respeito ao programa da que nOs queríamos saber é se o MEC
.achar não cabe nas presentes circunstâncias'
promoção educativa do menor, ao reconheceria essas entidades não
qual já fiz referência anteriormen- oficiais que existem, de fato, atrate. Ele merecerá" um acompanha- vés de eleições feitas pelos estu- cem ao Ministério. Acho que cada de ensino estão vendo apenas o que últimos anos, mal sabem eles o que
o que ainda eram as universidades do passado.
mento e uma atenção especial do dantes?
um cumpre o dever que tem den- falta realizar, apenas
—
sempre te- Mal sabem, portanto, o quanto o
e
frente
Ministro. Ao. mesmo tempo, estatemos
pela
lhe
cabem.
tro das atribuições que
esta- ensino superior já se tem adequado,
mos desenvolvendo em ritmo intenVo ponto-de-vista do Minis- Entretanto, o incentivo à cultura, remos muito pela frente. Nós
utilizando tudo o que temos e quantos cursos já foram reformulasivo o programa de habilitação bàmos
abartuuma
das
foi
grandes
que
sica, que já formou 2 mil 500 pro- tério da Educação e Cultura, pre- ras da gestão do Ministro Ney podemos aplicar para melhorar a dos. Se verificarmos quantos jovens
íessores. A partir deste ano, eles en- valece o cumprimento da legisla- Braga, continuará na sua plenitu- qualidade de ensino no pais. Não recém-formados estão atuapdo protram em atividade. Aproveitaremos ção que esteja em vigor. Se ocor- de. Esperamos ainda realizar mui- poderíamos fazer mais. De onde ti- dutivamente, veremos que isso ê
as férias de julho e as de dezembro rer uma modificação na legislação, to nesse campo. Embora tenhamos rariamos os professores, como cons- verdade. Entretanto, o MEC tem
para treinar uma nova equipe de passaremos a atuar de acordo com hoje uma Funarte em plena ativi- truiriamos mais do que estamos sempre a constante preocupação de
professores. Outro programa que as novas perspectivas, mas não nos dade, ainda há, muito o que fazer. construindo? São preciso certos atualizar os currículos universitáconsidero iniciado e que tem ótimas
Desejo incentivar a área dà cul- prazos para a formação de profes- rios. E' por isso que revimos recenperspectivas é o de educação rural, cabe num setor técnico e especial!- tura. Na próxima semana devo vi- sores, a reformulação de currículos, temente os currículos da área de
a adequação do ensino à região do zado, como o MEC, agir de forma s'tar o Conselho Federal de Cul- a construção de escolas. Tudo isso engenharia. Os estudos foram terminados há cerca de um ano.
campo. Os dois seminários realiza- diferente desta.
tura, para manter um contato está, em curso. Não concordo, portanto, com a idéia de que esteja A implantação leva cinco, anos,
dos no Nordeste já indicaram várias
mais intimo com esse setor.
havendo decadência de ensino no mais ou menos. E' preciso esperar.
sendas a serem seguidas e já estaQual a sua opinião a respeito
mos montando um projeto — seja
;-,".,
Quanto à Medicina, é a mesma coiO que o senhor acha da pais.
dos Decretos-Leis 228 e 4J7?
sa. Não acredito que precisemos so
para obter financiamento do Bantransferência da Censura para o
co Mundial, seja para incluí-lo na
Voltando ao Reitor da VnB, de generalistas. Todas as especiallForam fruto de uma época es- MEC, sugerida pelo futuro Presilista de projetos prioritários do
ele disse acreditar que o baixo ni- dades são necessárias. Há uma
MEC em 1079. Este ano ainda tere- pecifiica em que se considerou isso dente da República?
vel do ensino universitário se deve preocupação mundial em relação, à
mos multo a fazer para defini-lo necessário. A sua modificação deao despreparo que os estudantes formação de clínicos gerais, mas
nós
O que eu acho ou deixo de recebem no ensino básico. Esta opi- através dos programas de residênpenderá de estudos que todos
por várias pes- cia médica estão sendo tomadas tosabemos já estão em curso. O Mi- achar não cabe nas presentes cir- nião é partilhada
Como o senhor vê a situação? das as medidas necessárias no pais.
soas.
nisterio procederá em relação a cunstancias. Eu estou aqui por 10
Não aceito a declaração de que esisso estritamente com as decisões meses, para cumprir o que já está
Há uma crença generaliza- tejam sendo formados só cirurgiões
que venham a ser tomadas na definido. Não vejo por que modifi- da, não só no Brasil mas em todo plásticos em todos os cursos de Meárea especifica do Governo federal. car o sistema atual. As modifica- o mundo, de que o ensino letristico dicina do pais. E' uma especialidade
ções que vierem serão de ordem le- e liyresco que tínhamos no passa- necessária, mas escolhida apenas
Quer dizer que o Ministério gislativa, vindas de outras esferas do precisaria ser sempre reconsti- por uma pequena percentagem dos
agirá de acordo com as modifica- de decisão. É claro que o apoio ao tuido. Ora, todo mundo sabe como estudantes.
ções decididas pelo Governo ou artista sempre terá do Ministério se desenvolveram os meios de co(O Ministro consulta o profestentará, antes disso, interceder seu desempenho. Essa é a nossa municação nas últimas décadas.
sor
Edson
Machado, diretor do Dejunto ao Governo para uma alte- obrigação. Acho que os outros ór- Assim, quando fazemos todo esse
de Assuntos Universipartamento
ração nos decretos?
gãos têm o direito e o dever de esforço para que o Português volte tários, que lhe responde que apenas
cumprir o que lhes cabe. Estou no- a ser ensinado, não queremos di0,5% de todos os estudantes de MeNão pretendo, nestes 10 me- tando que vocês estão mais interes- zer que ele tenha de ser ensinado dicina escolhem a cirurgia
plástica
ses, fazer uma atuação para que sados em problemas políticos do como era antigamente, nem que como especialidade a ser seguida.)
isso seja alterado. Acredito que o que educativos, certamente espe- fiquem de lado os modernos meto— Estão vendo? Menos de 0,5%
assunto já está em fase de estudos rando que eu possa atuar politica- dos audiovisuais. Isso modificou o
residentes. Também não é asdos
e
modifiEducação,
da
sou
um
bastante adiantada e vou aguardar mente. Mas eu
professor panorama
—>£—4Lj—mm
universitário, embora tenha, agora, cou o tipo de aluno. Assim, quan- sim tão grave...
os seus resultados.
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do o aluno >chéga à universidade,
chega diferente do que chegava há
anos. E' outro tipo de aluno
que está entrando nas universldades, hoje. Há alguns períodos de
desajustamento, quando alunos ficam encontrando aqui e ali depar-.
tamentos e professores presos ao
que se fazia há 30, 40 anos.
No entanto, creio que a modificação da estrutura de ensino que ellminou o antigo ginásio foi um
grande beneficio.
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RONALD
LAING

"Eu hão sou
revolucionário.
David Cooper é"
"Não esHORIZONTE —
toú aqui com nenhum* programa político para mudar a
BELO
sociedade. Não acredito que.
'
o caminho desejável para a mudança
social seja a revolução. Uma revolução
só leva à substituição de uma ditadura por outra ainda pior. Provavelmente, existe'mais liberdade no Brasil que
na Bússia e uma revolução seria a
troca de um sistema militar totalitàrio por outra ditadura, atrayés de um
processo de destruição, sangue e mlséria."
Com essas afirmações, èm tom
bastante enérgico e irritado, o famoso
psiquiatra Ronald D. Laing respondeuo
às indagações dos jornalistas sobre
papel da psiquiatria na mudança da
, sociedade. Disse ainda, èm entrevista
coletiva, que os psiquiatras, em sua
agentes da sociedade re-r
. maioria, são
"e nada
mais que policiais da
pressora
mente, que impedem as pessoas de
pensar, sentir e experimentar coisas
\ que a sociedade lhes proíbe".
O psiquiètra,»que participa do IV
Congresso Internacional de .Psicologia Transpessoal, na Capital mineira, recusou novamente a classificação
de "pai da antipsiquiatrla", creditando-a a outro psiquiatra, David Cooper, com quem escreveu diversos
trabalhos. Negou também que suas
teorias sobre a psiquiatria visam à
transformação da sociedade,, numa
forma de revolução.
"Sei e sinto multo o equivoco total em relação à minha posição è o
refuto totalmente.- Há uma confusão
completa sobre minha posição. Não
sou revolucionário. Eu não sou revolucionário. David Cooper é. Ele é
membro do Partido Comunista da
África do Sul. Ele foi mandado para
Varsóvia, Moscou, Pequim e treinado
como um revolucionário profissional.
E, pelo que sei, nunca desistiu da causa da revolução".
diverge de David
Observou
"em que
Cooper
posições estratégica*»- e táticas há mais de 10 anos",.e que não ,
prega nem pratica a revolução.
Criador das célebres comunidades terapêuticas na Inglaterra, onde
aboliu o sistema de reclusão para
doentes mentalsf è autor de diversos
livros — entre eles, O Eu Dividido, O
Eu e os Outros, Laços e A Ave do Paraiso, todos lançados no Brasil pela
Editora Vozes, Ronald Laing acredita
ser impraticável aplicar o mesmo slstema de pslcoterapla que utiliza em
a regimes de ditadura miliLondres
tar, "seja na Rússia, no mundo orlental ou em qualquer lugar do mundo ocidental".
"Não creio que um sistema como
esses toleraria meu tipo dê pslquiatria, que é baseado em tornar as pessoas livres da repressão, de mitos repressivos em que a sociedade obriga a
maioria das pessoas a «acreditar, com
ó objetivo de manter o status quo. Um
psiquiatra que não deseja ser guarda de um campo de concentração não
é obrigado a fazê-lo. Ele pode parar
de ver as coisas desse modo e procurar ganhar dinheiro de uma forma
decente, melhor que esta. Isso é simpies. Basta praticar uma forma de
psiquiatria decente, onde as relações
humanas e o entendimento entre as
pessoas, ajudam outras pessoas a encontrarèm a si próprias novamente."
O psiquiatra afirmou também que
se alguém deseja receber o eletrocho- que, ninguém pode impedi-lo de receber. Na sua opinião, algumas
•se sentem tão miseráveis, tão pessoas
abatidas, que preferem tomar um eletrochoque — que as faça .esquecer sua
miséria — a cometer suicídio. Para
ele, a questão fundamental é saber
quem determina que o eletrochoque
deva ser dado.
Pára Laing, os hospitais não são
lugares onde os pacientes querem ficar, mas onde se prende o paciente,
o tratamento não é genuíno e
onde "se
destrói a mente". A psiquiaonde
os pacientes, dá drogas,
tria
prende
¦ eletrochoques, danifica
seus cérebros
e produz amnésias, tira suas liberda-.
des. Concluiu que as pessoas deveriam
ter o direito de escolher o estado da
mente que quisessem e que ninguém
pode ser forçado a um tratamento.
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Cartas
Quadro médico
A carta do ilustre colega Dr Osmard Andrad Faria bem define a situação do médico brasileiro, atualmente na berlinda, nos noticiários de
imprensa e de televisão. Pouco teriamos a acrescentar ao que já foi dito
pelo colega de Florianópolis. Apenas
desejaríamos lembrar que a assistência médica à nossa população é ainda
multo precária devido às nossas condições socioeconômlcas, ao pauperismo, à Ignorância, ã subalimentação,
à falta de hospitais especializados em
doenças transmissíveis, doenças mentais, tuberculose, lepra, câncer, doenvenéreas e outras. O Brasil é ainças "um
Imenso hospital", segundo a
da
célebre frase dç Miguel Pereira. Lutamos ainda com problemas de subnutrição, de mortalidade infantil, de
doenças transmissíveis, de endemlas.
São péssimas as condições de higiene
geral e de habitação de grande parte
de nossa população, aliadas à mais
completa ignorância de nossa gente
em matéria de saúde. Falta quase tudo na nossa assistência médica —
hospitais, médicos, enfermeiras, dentistas, farmacêuticos, partelras, etc.
Neste, panorama o médico é uma figura solitária, lutando contra as doenças e contra a morte, recebendo por
seus serviços um salário de fome, valendo apenas Cr$ 4 mil por* 24 horas
semanais. É realmente surpreendente
que o médico, brasileiro erre tão pouco.'
Seus erros entretanto são vistos com
lentes de aumento, levando ao médico
a culpa que não lhe cabe.
É preciso compreender que a melhoria da assistência médica brasileira, que deve ter na valorização do
homem a sua meta prioritária, deverá
ser alcançada não apenas com melhores médicos, mas também pelo aperfeiçoamento de nossos órgãos assltendais, com melhores hospitais, pessoai técnico habilitado e não apenas,
como se pretende, socializar uma ciasse num regime capitalista, o que somente daria como resultado a transformação dos indivíduos que a compõem em simples assalariados. Prof.
Dr Mário Negreiros dos Anjos — Niteról — (RJ).

ECT

:/,-:

No dia 27 de abril remeti ã minha
mãe residente em Porto Alegre uma
encomenda registrada (sigla ER) sob
o número 711908, constando de três
vidros de remédios para diabetes e
um presente que lhe ofertávamos pelo
Dia das Mães — unia talha em madeira de uma cabeça de Cristo — tenho pago na agência Atlântica da
ECT Cr$ 29,50, depois dè tudo inspecionado pela funcionária da empresa
e ainda.satisfeita a exigência de que
fosse tudo acondlclonado numa caixa
de madeira para evitar que os' vidros
se quebrassem. Disse-me ainda a funcionária que a demora seria de cerca
de quatro dias.
Passada uma semana telefonei
para minha mãe e èla nada havia recebido. Dirigi-me novamente à agência do Correio e lá, estarrecida, fui informada de que, para fazer uma simpies reclamação sobre a demora na
entrega da encomenda, eu teria que
pagar uma taxa de Cr$ 15. Foram-se
passando os dias; tentei solucionar de '
outra forma, tirando uma cópia do reclbo e enviando à minha mãe que procurou na agência mais próxima e na
Central da ECT de Porto Alegre, e
até hoje- tudo está sem solução. Sem
outro recurso, resolvi pagar a tal taxa
de Cr$ 15 para poder fazer a reclamação, o que considero uma verdadeira
extorsão. Vejam só: paga-se por um
serviço que não funciona e novamente. se paga. para reclamar... Como é
•isto permitido não consigo entender,
pois a encomenda foi postada há mais
de um mês (27/4). e reclamo dia 29/5.
Honestamente, quando me dirigi à
agência da ECT, tive quase a certeza
de que seria recebida com um pedido
de desculpas pela demora mas, muito
pelo contrário, logo a esperança se
desvaneceu. Considero o mais grave
deste lamentável fato é que a encomenda contém (ou continha...) remedios e portanto Implica o' comprometimento da saúde de um ser humano.
. Agora a suposta solução que será
dada ao caso, segundo o funcionário
Mario Watanabe (segundo consta no
recibo da reclamação, anexo): dentro de 30 dias (pasmen!) haverá uma
resposta — "ou localizam sua encomenda ou a senhora será indenizada
com os Cr$ 29,50 (do registro) e mais
os Cr$ 15 (da reclamação)". \
Pergunto eu: quem me indenizará
do valor da encomenda? Quem pagará
os Inúmeros telefonemas dados daqui
para Porto Alegre e vice-versa? O que a
ECT propõe hão é indenização: é a devolução do dinheiro que paguei por um
serviço não efetuado. E a perda, roubo
ou sei lá qué nome dar a esta farsa, da
encomenda que enviei...? Não hesito
em afirmar, diante de tais fatos revoltantes que, embora a propaganda
, da ECT seja enorme, difundindo a todo instante a melhora de seus serviços, eu os considero péssimos e, como
eu, Inúmeras pessoas que estavam presentes quando estive na agência
Atlântica da ECT e que se solidarizaram dizendo já terem sido vitimas
de casos como este. Lücilia Felicio —
Rio de Janeiro.

Racismo
Ainda sobre a. questão negra no
Brasil, posso expressar minha estranheza pela última carta (24-5-78) lida por mim (...), e assinada pela Sra
Lygia Carvalho Santos (naturalmente bem Intencionada, mas muito mal
Informada).
Nela, eu, que defenderia c índio,
o judeu e qualquer outro povo injustiçado do mundo, fui, na me3ma, repito, tão incompreendido e até acoimado de racista!
. Tal carta é, sem dúvida, um exempio típico de como os brancos embromam os pretos do nosso pais.
Quando eu disse "os negros deviam fundar seus próprios hospitais,
escolas e universidades" era porque eu
os sinto com potencialidade para tal
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e suas próprias universidades e escoIas, hospitais, etc, significam hospitais e escolas para todas as raças e
«
não só para a negra.
Creio que forcei bem na minha
carta anterior meu anti-racismo (e
não fui compreendido mesmo, pois até
lhe deram um titulo repugnante: Receita de racismo). Enfim, essa é uma
questão muito profunda, social e ética, e jamais poderemos retificá-la
com tão poucas forças, apenas compete aos negros pensarem muito, com
muito amor, muita .compreensão e
multa justiça, para então tomarem
alguma atitude. Ubirajara Magalhães
— Rio de Janeiro.

MAIS DEFESA
QUE OFENSIVA
NA SELEÇÃO
DE NIEMEYER

Escola faz 10 anos

Ely Azeredo

É dever de justiça esclarecer que
em abril a Escola Municipal Professor
Sousa da Silveira completou 10 anos
de trabalho em favor da Educação.
Foram 10 anos que seus professores,
alunos e funcionários — com a orientação.sempre eficiente, cívica e independente do amigo e emérito professor
Oscar. Gonçalves Filho — formaram,
mais que informaram. Foram 10 anos
cheios de obstáculos, quase que absurdos, como os dos últimos anos criados pêlos responsáveis superiores pelo
ensino na área municipal, que suprimiram o 3.9 tifrnò.da Escola. Todos
clamam por melhores escolas, mas
ninguém se lembra do professor, que
tem todos sob sua responsabilidade.
Todos começam a delinear seus futuros com o professor. Desde o mais aito graduado desta bendita terra, até
o próprio professor, passaram por
uma escola. Dai o júbilo deste missivista ao assinalar a primeira década1,
do Sousa da Silveira. Um dos poucos
(senão o único) estabelecimento municlpal a ter uma biblioteca — coisa
rara — cujo nome é Opúsculo, Indicada em placa do Touring Club nas
esquinas das Ruas Padre Nóbrega com
Amália, no bairro de Quintino Bocaiúva. Tudo fruto do Idealismo de Oscar Gonçalves Filho que, felizmente,
tem na' atual diretoria, professora Cely de Aguillar Pinho, um» continuadora de gabarito. Alberto Alves — Rio
de Janeiro.

Brasil na Copa
Estamos perdendo a oportunidade
de utilizar nosso melhor produto — o
futebol — para projetar o nome do
Brasil. A oportunidade é a Copa do
Mundo, na Argentina, para a qual estão virados todos os olhos em todos
os países. Ao Invés da palavra Brasil
vemos Adidas, que nada significa para nós, brasileiros. Na impossibilidade
de mostrarem o nome Brasil, pelo menos consolar-nos-iamos com as pala-'
vras Café, Cacau, Minério, etc. Gilberto Teixeira Alves, governador -do
Distrito L-13, Lions Internacional —'
Brasília (DF).

Monstro de Treblinka
Parabéns ao JORNAL DO BRASIL
pelo destaque que deu à redescoberta
do monstro de Treblinka, que vive impunemerite entre nós. A morte é pouco para este animal, que deveria ser
torturado e mutilado dias seguidos
como. fez com suas vitimas. Seu retrato deveria ser colocado em rada esquina das principais cidades brasileiras para que seja logo descoberto. Os
que acompanharam ou leram sobre os
crimes hediondos do liazlsmo, só terão
suas consciências descansadas no dia
em que todos esses ratos estiverem
mortos. Maurício Guilherme Gomes
Pedrosa — Rio de Janeiro.

Santa Tereza e Pivetes
Sábado, eu e minha namorada resol vemos visitar o tão simpático bálrro de Santa Teresa. Triste experiên, cia: no bondinho, um pivete arrancou
a bolsa de minha namorada, subiu
correndo no bondinho que vinha em
sentido contrário; ajudados por um
motorista, perseguimos o veiculo, mas
quando o alcançamos, já era tarde —
o pivete havia desaparecido e, com
ele, todos os documentos da moça.
Dei parte à 7a. DP mas nada foi
apurado. Devido á crescente onda de
assaltos na cidade, as autoridades deveriam dar total atenção ao problema
dos pivetes e à segurança da população. Luiz Cláudio da Silva — Nite-'
rói (RJ). • v

A salvação
Assisti na televisão a um anúncio
do sabonete Spree, da Gessy-Lever.
Nele recomenda-se o uso para se obter a "salvação" (o coro canta: Aleluia, Aleluia!) . Não é lícito esperar
que humildes fabricantes multlnacio—
nais tenham o mais leve conhecimento da teologia; tampouco aspiro a que
super ocupados criadores de agências
de publicidade tenham jamais ouvido
falar na Biblia; finalmente, a estação
de televisão, coitada, já sofre de tantos tipos de censura que a religiosa
seria uma dose excessiva. Aos três —
fabricante, agência e midia — gostaria de informar que a salvação é um
dom gratuito de Deus, e vem por nossa fé em Jesus Cristo. Oramos por
vocês porque seu ato escarnecedor não
poderia advir de mera má-fé gananciosa, e sim de total ignorância a respeito do amor de Deus pelos homens.
Thomas Hans — Rio de Janeiro.

Proteção ao' homem
Na seção Zózimo (JB 26/5/78) li
surpreso um artigo anunciando uma
tal de Sociedade Petropolltana de
Proteção aos Animais. Quando será
criada, a Sociedade Petropolltana de
Proteção ao Homem? Mauro César
Tomassi das Neves — Rio de Janeiro.
At cartas sara» selecionadas pare publicação
no todo ou em parle entre ai que tiverem
assinatura,
endereço
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comissão técnica organlzada pelo torcedor-dirigente Carlos Niemeyer
A
mostra-se eficiente. A
malícia e a fome de bola do time
do Canal 100 são conhecidos através de jogadas todas- as semanas
em cartaz. O entendimento do futebol é direto, a conversa não tem
muitos rodeios. Temos cerca de 80
minutos bem suados. Não estamos
frente, a um discurso de cartola. Enfim, a seleção de Niemeyer funcio"ná,
até certo ponto. Falta inspiração, uma dose extra de garra. Talvez
porque, à semelhança de muitos dos
100 milhões de técnicos que se degladiam a propósito da orientação
de Coutinho) o torcedor-dirigente
do Canal 100- e/ou sua comissão
técnica sofram com o silêncio de
Deus, tido como brasileiro (pelos
torcedores) até 1974. Brasil Bom de
Bola-78 é uma partida dinâmica,
onde acontecem muitas coisas (como na. antiga receita americana de
cinema), principalmente deslumbrantes dribles e aqueles gols que
balançam a rede do impossível. Mas
é uma partida jogada com o pensamento em outro placar.
Um filme realizado em cima de
emoções (ainda' vivas) de campeo-

natos que o Brasil ganhou e dos
que perdeu, mas com a frustração
de não contar com as imagens de
junho de 78. Brasil Bom de Bola78 recorda suspenses passados, mas
não ousa (seria um crime contra a
pátria?) equacionar e discutir o
grande suspense dos dias e das horas que correm agora. Certo: prestigiosos críticos dó futebol são ligeiramente entrevistados sobre a
Seleção de 78. Também certo: aiguns jogadores barrados têm chance de lamentar sua própria ausência éa de outros craques. Certissimo: ex-ocupantes da posição de
técnico falam um pouco de sua exCoutinho expõe com obperiência e "que
costuma faltar à
jetlvidade
nossa classe política os pontos essenciais de seu Projeto Brasil. A
coinissão técnica de Niemeyer houve por bem não aprofundar o diálogo. Nesse momento, o público (à
exceção dos descrentes radicais)
quer acreditar pelo menos na abertura para os gols decisivos. Sem
adiantar respostas sobre a nova Copa do Mundo o dirigente e/ou sua
comissão técnica apresentam um
trabalho de profissionais da esperança. Não me passa pela cabeça
dizer que são homens de pouca fé.

Digo apenas que vejo nas esperanças vislumbradas na tela/menos
uma virtude absoluta que um exercício de disciplina.
O filme em cartaz é um antielimax principalmente por culpa do
triunfo que Niemeyer alcançou com
sua comissão técnica (Alberto Shatovsky à frente) em 1970. O Brasil
Bom de Bola de 70, que não era
apenas uma produção sobre as Copas, e que empolgou sobretudo como um espetáculo sobre a alegria
do futebol, permanece a melhor
realização sobre este esporte empreendida em nosso pais. Optando
por montagem mais cinematográfica e lúdica que didática, o primeiro BBB cantou a beleza do futebol,
enfatizou a expressão corporal dos
craques, o ritmo e a coreografia do
jogo. Lógico, é mais fácil demonstraí inspiração com a Copa em casa.
O primeiro tempo de BBB-78
recapitula os campeonatos passados, as glórias de Garrincha (excelente a primeira- aparição das
pernas privilegiadas), Tostão, Rivelino, Jairzinho, Gérson e.outros,
com um largo capitulo dedicado a
Pele. Esta parte se mostra um
pouco redundante no festival de
gols, cortejando o emoeiònalismo
do espectador, com prejuízo para
a melhor documentação do futeboi, no qual a bola na rede constitui o clímax de um complexo ritual de técnica, esforço físico e
prazer. No segundo tempo vemos
a fase de convocações e um apanhado dos jogos que antecederam
a disputa que se travará na Argentina, além das entrevistas citadas. De passagem, registramos
como defeito que merece definitivo
arquivamento a tomada de opiniões de torcedores mal Informados, nas ruas ou estádios. (Felizmente há poucas dessas colheitas
palpiteiras no filme.) Obviamente,
o que chamamos de primeiro tempo supera o segundo, inclusive por-

que a comissão técnica pôde contar com centenas de preciosas latas do arquivo do Canal 100. No
primeiro tempo a técnica teve onde se agarrar com diligência e segurança: soube evitar virtuosismos
inúteis e deu o recado sobre um
passado extremamente grato à
memória brasileira. Já no segundo
tempo, ao qual também não se pode negar certa eficiência, predomina um tom de programa de televisão: é fragmentário como reportagem, sem que os elementos
em tela contribuam muito para
dar uma visão dos valores da Seleção de 78, isto é, do que ela pode representar como soma do presente e projeção do futuro imediaíò. /"
Apesar das limitações, BBB-78
resulta um documento lnteressante. Acredito qué a empolgação
do primeiro tempo, as hesitações e
os silêncios testemunhais do segundo reflitam um pouco o estado
de espírito, da vontade de crer, os
ceticismos fáceis e a falta de preparo da opinião pública brasileira
para encarar com naturalidade as
mudanças, a ausência de respostas
do amanhã às aflições do hoje.
Enfim, o fantasma que torna
até certo ponto impotente j o documentàrio BBB-78 é o placar em
branco da Argentina. Niemeyer! e
sua equipe nem armam hipóteses
sobre esse placar e seria difícil fazê-lo cinematograflcamente, já
que não contam com muita documentação filmada sobre as seleções concorrentes. Mas . o filme
vale como informação, seu texto
(de Carlos Leonam) 3 é bastante
jornalístico, a montagem (Walter
Goulart, Walter Roenig) segura as
atenções e_ a direção de Oswaldo
Caldeira contribui para- manter o
equilíbrio dentro dos limites de um
filme-reportagem preocupado em
não questionar os destinos do Brasil futebolístico.

Artes Plcãsticjas

O DESENHO, MEIO DE VOLTA
Roberto Pontual
inicio dos anos 70 — sobretudo no Rio., em São PauIo e em Minas Gerais — ocorINo
reu um grande surto de interesse
pelo desenho entre os jovens ártistas brasileiros. Com seu caráter
mais lntrospectivo, comedido, de
econômica anotação imediata do
mundo e do processo mental, ele vinha, então, substituir a eloqüência,
o gigantismo e a exacerbação do
Impacto que haviam constituído a
norma quase geral da produção artistica, aqui e lá fora, na segunda
metade da década de 60. Na crista da onda internacional de revalorlzação do conceito, em detrimento do objeto, o desenho propiciava
uma volta à superfície simples do
papel, um regresso ao estrito bidlmencionalismo do suporte, uma
compensação de' ácalmia, de rumlnação, para tanto gesto e rumor resultantes da adesão aos recursos da
¦ pop-art. Mais do que mostrar, aos
gritos, queria fazer pensar, em
surdina./
¦lis; No Brasil, o apogeu da tendência verificou-se em torno de 1974,
quando o 9? Salão de Arte Contemporanea de. Campinas decidiu dedicar-se inteiramente a um levantamento do nosso desenho, em particular aquele produzido pelas geraçõés emergentes. Não que esse Salão tenha favorecido o apogeu —
ao contrário, registrou-o no exato
momento em que a força maior do
desenho jovem brasileiro estava
para atenuar-se, desácelerar-se. De
fato, a partir dali, a corrente mudou de sentido. Se os bons desehhistas de então foram confirman- do aos poucos seu nivel, e se novos
valores também vieram surgindo,
Tarsila do Amaral / Veneza / lápis / 1923
já nada disto se processou de maneira tão disposta e compacta
quanto antes. Como, em arte, não amostragem se segue à dos esplên- A Morte, e a Morte de Quincas Berhá propriamente meio ou técnica didos desenhos a nanquim realiza- ro d'Água, de Jorge Amado, que as
que morram de todo e desapareçam dos, de um certo tempo para cá, Edições Alumbramento, do Rio,
do mapa, o desenho nào morria,
nem desaparecia — apenas perdia pelo escultor Amilcar de Castro. Na acabam de produzir com desenhos
bastante a sua demonstrada capa- Galeria Arte Global, da Capital especialmente preparados por Cacidade anterior de atração junto paulista, inicia-se uma mostra iti- rybé.
aos artistas em inicio de carreira. nerante com guaches e aquarelas de
E parece que essa persistência,
Surgia mais forte em cena a foto- Samson Flexor
(1907/1971). E na
linguagem, entre outras novidades.
revitalização do desenho, já
quase
Galeria Entreartes, da mesma cidavai
repercutindo
igualmente no
i Uma vista panorâmica do que de, o jovem mineiro Arlindo Daise pode acompanhar atualmente bert do Amaral tem expostos de- âmbito da gravura. Pode ser um
acaso, mas só no Rio, por agora, o
nos museus, nas galerias e em ou- senhos cujo clima
de contenção fortros espaços de amostragem, no
dispõe de dois levantamenpúblico
Brasil, demonstra, por exemplo, que mal e agressão conceituai se apro- tos internacionais no setor: o da
xima
do de Gastão Manoel Henos elos de Continuidade do interesse
gravura atual portuguesa, no MAM.
pelo desenho nem sequer se que- rique.
braram. Embora sem indicar moviHá também, na Gravura Brasileira,
mento mais amplo, profundo e geEm áreas paralelas, o desenho
ral, ou retomada da tendência de constitui a
pauta principal do últlcinco anos atrás, o desenho aí está,
presente. No Rio, a individual que mo Boletim do Museu de Arte do
Galeão Manoel Henrique abriu há Rio Grande do Sul — que, apesar
uma semana na Escola de Artes Vi- de referente ao período de setemsuais é de visita obrigatória (e a bro a dezembro de 1977, só agora
ela voltarei em comentário noutro está circulando:
uma entrevista
artigo): traz desenhos de 1976 a
1978, tanto contidos, no traço quan- com a artista e professora gaúcha
to agressivos na idéia. E no MAM Alice Soares discute ali a especiflse encontram trabalhos de Molica, cidade do desenho e suas relações
um dos nossos bons cartonistas da com a
pintura. Desenhos aparecem
safra recente. Em São Paulo —
além do conjunto de 50 desenhos de ainda como fatores de primeira 11Tarsila do Amaral, cobrindo o pe- nha na edição recente de dois liriodo de 1917 a 1948, com que a vros de baianos. O primeiro reproBolsa de Arte do Rio de Janeiro ¦duz parte da série de 200 originais
esteve representada até domingo
último no 29 Salão Nacional de An- que Fernando Coelho executou, em
tiguidades e Galerias de Arte, ma- 1977, para a empresa Zanlni Equiterial que precisamos ver urgente- pamentos Pesados, de São Paulo;
mente também por aqui — há no
momento o ponto de realce da graficamente irrepreensível, traz
apresentação de desenhos em téc- texto introdutório de Clarival do
nica mista de Mira Schendel, no Prado Valladares. O segundo, é
Mira Schendel / Paisagem
Gabinete de Artes Gráficas. A uma edição especial da narrativa
I técnica mista / 1975
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Castão Manoel Henrique
/ Figura I nanquim / 1976
uma seleção de litografias do pernambucano Gilvan Samico e do
paulista Guilherme Faria. Fora da
cidade, Renina Katz apresenta litografias na Múltipla de Arte, de São
Paulo, e a Galeria Homero Massena, de Vitória, tem reunida uma
coletiva de gravadores mineiros.
Configura-se, assim, somando desenho e gravura, não exatamente
um novo vasto surto de interesse
e renovação das artes gráficas entre nós, mas ao menos uma segura
reafirmação de sua continuidade
como veiculo atraente e hábil.
>>r*fe Do noticiário mais geral:
M. desde o dia 17 passado, José
•******'' Maria Dias da Cruz está
apresentando uma nova- série de
pinturas na Galeria Ipanema, de
São Paulo. Em Brasilia, o destaque
é a exposição de 70 peças,' de diferentes épocas, de Rubem Valentim: a mostra inaugura-se hoje,
ocupando duas salas da Fundação
Cultural do Distrito Federal com
pinturas e objetos emblemáticos
como os que se viram na Arte Agora II / Visão da Terra (MAM do
Rio, 1977) e na 14a. Bienal de São
Paulo, no fim do mesmo ano. Ainda em Brasilia, a Galeria Oscar
Seraphico tem aberta üma individual de pinturas de Géza Heller,
enquanto na Galeria de Arte e Pesquisa da Universidade Federal do
Espírito Santo, ém Vitória, expõe
individualmente o pintor Holmes
Neves. E, de volta ao Rio, é impórtante lembrar que a Escola de
Artes Visuais, do Parque Lage,
abriu inscrições para um curso sob
a orientação de Lygia Pape; sob o
titulo de Espaços Poéticos, ali serão desenvolvidas experiências criativas tomando como ponto de partida os espaços em torno e as diferentes informações deles provindas, com o uso de qualquer tipo de
material de registro e desdobramento das vivências pessoais. As
aulas serão às sextas-feiras, de 13h
às 15h.

CADERNO B

Sacola mostra
o quanto você vale.

Os gourmets mais sofisticados do
mundo já podem se rejubilar: o Fauchon
reabriu suas portas anteontem, em Paris,
depois de cinco meses de recesso forçado,
durante os quais tratou de apagar todas
as cicatrizes deixadas pelo atentado terrorista de que foi vítima em dezembro.
E reabriu, vale dizer, em grande estilo: 21 mil artigos no catálogo e 5 mil compradores no primeiro dia de atividades.
A loja, temerosa de um novo atentado
contra o símbolo social que representa,
muniu-se de portas de aço e guardas de
.segurança, mas não retirou de suas vitrinas os produtos que certamente terão
provocado', o atentado — o champagne
millésimé, as cascatas de caviar branco e
o ioie-gras fresco,
'% ;'.
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Pele será o primeiro homenageado com o
Troféu Internacional da Paz,
recémrinstituído pela Organização das
¦ • Nações Unidas.
Vai receoê-lo numa soirée beneficente em
Nova Iorque para a qual a ONU está
Convidando na semana .que vem.

EM TRlS TEMPOS" - Uma visão artística,
• luxuosa da História do Brasil, em estilo
i dê show, com fabuloso elenco no Nieional-Ilo. DewÊSÍsmÊm|iassete meses de. sucesso. No restaurante éo Céu, a
| internacional Paula Ribas e Luis N'Gambi são as
t___tÇ Vfc * ^atrações diírias a partir das 21h, juntamente com o
fconiunto de Paulo Sé. Res.: 399-0100/Ramal 33.

,*_*.•

Noite elegante

,

CIDADÃO SAMBA — Gazolina, um dos mais versáteis I
showiMn do Brasil, é também conhecido internado-1
nalment» por Mister Samba; ele comanda o "Batuquei
and Sambe Show" espetáculo apresentado no salão I
nobre da «regante churrascaria RODA VIVA (Av. Pas-J
tèur, 520. Tels.: 2664345/246-7205. Participação da|
cantora Marta Alysion, ritmistat «... mulatas!
JrMJmWi

Com a categoria e elegância com que recebe sempre, o Sr Carlos Roberto de Aguiar Moreira voltou a abrir anteontem os salões de
sua bonita casa da Rua das Palmeiras para
um jantar sentado, de 18 convidados apenas.
A mesa, assim como os salões, estava decorada com rosas amarelas e o menu incluía
um canard à 1'orange, e filet de sole, regados
a um Traminer e um Gevrey-Chambertin elogiadissimos, além do geladissimo Moet et
Chandon, que acompanhou a sobremesa.
e Estavam os Cônsules da Itália, da França
e da Espanha e Sras Troise, Mac Clenahan e
Abella, o Desembargador e Sra Aloisio'Maria
Teixeira, o casai Hugo Meira Lima, as Sras
Carlota Cattaneo-Adorno, Selma Taylor, Lia
Neves da Rocha e Glorlnha Sued, o Embaixador Hugo Gouthier e os Srs Antônio Larrá"goitU
e Antônio Troisi.

UM RUSSO;NO MO - Pari os*que não sabem, DOUBIANSKY é o único restaurante especializado em comes * bebes soviéticos existentes no Rio. No comando dh«f" CHang qüe prepara Um delicioso Zrazy a
Ia Nelson, que satisfaz ao paladar mais exigente. Rua
Gomes Carneiro, 90 — Ipanema. (227-8476).
*
*

_____"^J

¦LISBOA ANOITECI CANTANDO -O requintado resItaurante LISBOA À-NOITE apresenta, de segunda a
jsíbado, a partir das 21h um maravilhoso. show de
Jfados • canções, com Maria Alice Ferreira, Manuel
iTaveira e guitarristas." Também cozinha típica e inter¦ nacional, adega selecionada e atendimento primoroIso. R. Pompeu Loureiro, 99. (255-1958/267-6629/
¥237-6640).

.*,.

*.:•.

PARECI UM SONHO, MAS NÃO t - Divirta-se no .
«•MM», moderntsilmo do BRUT «ELAX FOR MÉNL
']
m. BarSo de lucena, 38/286-4641), com bebidlnhas
gratificantea e ambiente deKontrafdo; relaxe-se cur-(
thtde uma eavna, banho romano, colchão d'égua,|
diariamente,' inclusive aos domingos, das 10 is 2 das
matina. Massagista»
'-.'._-. •>. profissionais. No comando Solan-j
ge Jouber».

Rio de Janeiro,

Kjjfl R

1"A$ MULATAS DIA COPA" - Um time de mulatas
ganhar qualquer cope de samba, breieirice e ta"
|prá
nto, sob e orientação do "técnico" Expedito Faggioque bolou unia série de espetáculos intitulada
||nt,
"Rincão Ano-Copa", com atrações diferentes todos os
idlas, para o Rincío-Rio (Rua Marquês de Valençai 83/
'Tels.i 264-6659/248-3663). Soa pedida! Vá lá!

*•.,*.

WM Dl FATO — A Gaúcha, de Laranjeiras, instalou quatro televisores é cores, pare' maior conforto' da olientela que não quer
** Oe ;1.° a 10/6, expo de xilogravuras
perder oa jogos da Copa.
de tslher I. Neugroschel e Magdalena Tornovsky no Cantinho de
Art*,-do Everest Rio Hotel.,** Pare os que não dispensam uma
deliciosa.Feijoada.Completa a dica é FORNO & FOGÃO. *.* Ivon
' Curl, atração do SAMBÂO &YSINHÁ, completando idade, nova jna
segunda-feira. ,** Stop. : .
Noticias para esta «eção: MÍ-0M2 ,
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ouça de segunda a sábado,
às 15 horas.
suas músicas preferidas
na rádio jornal do brasil,
com o patrocínio de: polyvox.

Moedas raras
60 ANOS EM TURISMO

j-6x§*»-|
RODOVIAGENS

_*^__PH W
"*
Wmm m

'

•:**.,.:
SUL/URUGUAI/ARGENTINA
Saídas: 06/07 -11/07 • 16/07
18 dias
Ida: Litoral .

POLYVOX

BAHIA DOS MEUS
ENCANTOS
Saída: 10/07-10 dias
Ida: Interior
Volta: Litoral
CrS 7.800,00

NORDESTE SOLE MAR
Saídas: 06/06 -13/0627/06
12 dias
Rio/Fortaleza: Aérea
Volta: Litoral
CrS 12.200,00 .

TRANSBRASiLIANANORTE
Saídas: todas as 6?' feiras
Duração: 23 dias
SUL/LITORAL/SERRA
Ida: Interior
Saídas: 13/06-04/07* 18/07
Volta: Litoral
(13diar-; CrS 13.980,00
Toda Terrestre
CrS 8.480,00

Volta: Serra'
Cr$ 13.630,00

Brk MM
___¦
Mu**^MmWMM* V*^MM

DIFUSÃO CULTURAL
A Embaixada do Brasil em Buenos Aires
continua tocando a todo vapor o programa
de' co-edições de autores brasileiros na Argentina. -j
Depois de publicar O Coronel e o Lobisomem, de José Cândido Carvalho; O Vampiro de Curitiba, de Dalton Trevisan, e uma
antologia de 15 contistas brasileiros, parte
agora para a edição de As Meninas, de Ligia Fagundes Telles; A Muralha, de Dinah
Silveira de Queiroz, e As Vozes Solidárias,
uma antologia bilingüe de poesia brasileira
contemporânea.
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Depois dos Ford e dos
du Pont, mais uma família . milionária norteamericana começa a se
desfazer de alguns de seus
bens, antes considerados
intocáveis: os Vanderbilt
Whitney colocaram à venda diversas propriedades
suas espalhadas pêlo mundo, num valor total de 12
e meio milhões de dólares.
A principal delas, um
palácio na cidade espanhola de Trujillo, datado
do século XIII, considera- do um dos maiores tesouros arquitetônicos do pais,
íoi vendida para o decorador português Duarte
Pinto Coelho.
Também à venda estão
uma fazenda em Virgínia,
uma casa de praia em
Fort, Lauderdale e uma
villa em Palma de Mallorca, além de um apartamento na Suíça, uma casa em Kentucky e uma cobertura em Nova Iorque.
De acordo com um balanço dos colunistas de
gossips americanos, das
propriedades que possuía,
a familia vai guardar apenas um apartamento no
East Side, em Nova Iorque,
e uma fazendola em St.
Augustine.
.Y' » ¦ ¦

SALVO PELA ASA
A seca nas cataratas dó
Iguaçu, décor escolhido inieialmente pelo diretor Lewls
Gilbert para uma importante cena de For Your Eyes
Only, poderá alterar os pianos de filmagem, fazendo
com que toda a seqüência
brasileira do filme de James
Bond acabe mesmo sendo
rodada no Rio.
A cena em que Roger Moore i salvo à última hora de
despencar nas cataratas já
foi substituída: Mr Bond serâ salvo das garras dos perseguidores, no Rio, pelo piloto de uma asa voadora.
O convite, pelo menos, foi
formulado formalmente pelo
diretor Gübert, ontem à nolte, durante o jantar.em homenagem ao Prefeito, oferecido. pelo Cônsul da Itália e
Sra Tommaso Troise.,

Torcida
de geral
A exibição do documentário Brasil Bom de Bola-78
marcou definitivamente o
nascimento de um novo tipo
de cinema — o clnema-torcida.
. Como o filme discute as
110 milhões de seleções que o
Brasil poderia ter, uma segundo cada torcedor, a platéia
acaba participando do filme
com aplausos, vaias, xingamentos, exatamente como se
estivesse na geral do Maracanã.
Na sessão de anteontem à
tarde no Art-Palàcio, por
exemplo, o gerente foi obrigado a suspender a projeção,
enquanto dois espectadores,
divididos por opiniões futebolisticas, se engalfinhavam entre as poltronas.
E à noite, no Metro-Boavista, o lanterninha aconselhava um casal a procurar
lugar no balcão, "porque ná
platéia os ânimos dos cavalheiros andavam meio exaltados diante das opiniões do
filme".
Fred Suter

SAUNAMASSASEMDUCHA
• DIARIAMENTE DE W OA MANHA
AS éH DA MANHA DO DIA SEGUINTE

anexo Bátiz-B^v
LIQUIDAÇÃO
SÓ 3 DIAS

: CURSO :
1 LONDON i
| [INGLÊS

"._ ;.: .* .

D

Redator-Substituto

8UA CARLOS CrOtS 71 IFBION
rol. 787 7410 c .<7 5711

CIDADE DA CRIANÇA
Saídas: 14/87-21/07 •
28/07
03 dias
Cr$ 2.200,00
CIDADES HISTÓRICAS
Saída: 14/07
Duração: 04 dias
Cr$ 3.000,00

Sx^fctr!
Av. Rio Branco, 57 - Tel.: 253-2552
.EMBRATUR -080050400.3

A

• O Banco Central já determinou um estudo pata apontar soluções para o problema
do desaparecimento de circulação das moedas de Cr$ 0,20 e Cr$ 0,50.
. • Não. se tem certeza, mas desconfia-se da
causa: os cofrinhos da cadernetas de poupança, sabidamente responsáveis por 80%
da retirada dessas moedas de circulação.

nova termas
. leblon .

FOZ DO IGUAÇU
Saídas: 4?s feiras 06 dias
5?s feiras c/trecho aéreo 5 dias
Visitando: Guarapuava P. Stroessner - Cataratas
Brasileiras - Argentina - Curitiba '
• Cr$ 5.510,b0 ou 6.450,00
í

MmMw

RÁDIO JB

Há nas prateleiras pelo menos duas
grandes campanhas publicitárias prontas,
à espera apenas dós resultados da
Copa do Mundo para serem veiculadas. .
Ambas festejam a vitória do Brasil

C/Luis Cazat, Calia Paiva, Chrls a granda elenco. Produção Lis Brasas Cansuri Livra - Rua Humaití, 110 - Rasarvas: 2467858 a 286-9848.

BARILOCHE RODOVIÁRIO
Saídas: 05/07 e 09/07
Duração: 25 dias
Ida: Litoral
Volta: Foz do Iguaçu
Cr$ 22.700,00

mWaml'i ^BSmMY^Ê

mJm\ys\

NEW BRASA SAMBA SHOW N.° 3

BARILOCHE/ESQUI/NEVE
Saídas: 05/07 e 11/07
Duração: 14 dias
- 06 dias em Bariloche
CrS 10.460,00
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Telefone para 2*44107
e faça uma assinatura do

^^«.'illL
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RESTAURANTE-DANÇANTE
Apresenta is 22 horai
O show de Meira Guimarães

1978

Queima total

OTIMISMO

"60 minutos
de música
contemporânea.
'¦¦¦}%

1.° de junho de

quinta-feira,
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saios de ontem, ofereceram ao maestro
Isaac Karabtchevsky
uma batuta de ouro,
comemorativa
do s
seus 10 anos à frente
da orquestra.
o Nasceu, ontem, na
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Nas bancas, simultaneamente no.
Estados Unidos e Brasil, o último número
da , revista Business
Week, com um special
report de Zi páginas
sobre o Rio Grande
do Sul.
Roberta di Carnerino mostra dia 6 sua
coleção de outoho-inverno num desfile patrocinado pela Alltália-VASP no Teatro Ionita Salles Pinto,
fotografada por Jair Babello
Manchete.
A poetisa Mara Damasceno reúne reito aos serviços do bar e restaurante
uni grupo de amigos amanhã para do hotel.
Quem aniversariou ontem, rececocktails."
O aniversário da Sra José Luis Bu- bendo para drinks, foi Frank Shaeflhões Pedreira, multo elegante, num fer.
A Associação Religiosa Israelita
conjunto de St.-Laurent, foi festejado
ontem com um almoço no Country inaugura amanhã uma exposição da
•
Club.
,
coleção Feldman de Arte Cerimonial
Para participar dos trabalhos da Judaica, que permanecerá aberta até
Feira da Possidônia, o maior evento domingo.
Um concerto de cravo com Roberda construção' naval mundial, segue
no fim de semana para Atenas o Sr to de Regina é a atração do dia 1
Sérgio Costa e Silva.
próximo, na sala dè espetáculos do
Humberto Saade' leva na última, Planetário da Gávea.
semana de setembro seu Dijòn Fashion o No jantar do Concorde, Maria AUShow, que tanto sucesso fez no Rio, cèe José Halfin com o Ministro Nasem Salvador e depois Recife.
cimento e Silva (Vilma está em LonJá está publicado o comentário da dres).
O professor Denis Lambert, da
nova Lei das S/A assinado pelo Desémbárgador Sampaio Lacerda.
Universidade de Lyon, falou ontem
O Othon Palace Instalou em seu no Instituto dos Advogados sobre incentro de convenções, com capacida- fiação e correção monetária. O conde para 300 pessoas, um telão de TV ferencista, para quem não sabe, é fipara mostrar a um grupo de exeuuti- lho do brazllianlst Jacques Lambert,
vos todos os jogos: da .Copa, com di- autor do livro Os Dois Brasis.

O PRIMEIRO

f____S"v;"'i!l]"MASa
icolorida

D

RODA-VIVA

Para novembro, o Fauchon já aniinciou novas aquisições para seu acervo de
gourmandises: mangas do Egito, brócolis
da Califórnia, goiabas do Brasil e amoias do Japão.
'¦:>¦•¦'

A CMNESINHA DE IPANEMA - Na mais famosa rua
deste badalado bairro carioca, a Montenegro é claro,
•stá localizado o mais novo restaurante típico chinês
do Rio: A CHINESINHA. Che. Umin, vindo diretamenta de Hong-Kong, prepara deliciosos acepipes. Antes
'"que eu esqueça: n.° 288.
.*
*
*

JORNAL DO BRASIL

Zózimo

A volta do Fauchon

i Sacola é o caderno do Jornal do Brasil
que ajuda você a programar as compras,'.
orienta sobre economia doméstica, moda,
culinária, decoração e muitos outros
assuntos do seu interesse.
Leia Sacola. E torne mais fácil a pesada tarefa
de administrar a casa.
é
O que muito importante para você.'
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AUDIOVISUAL
::"

"''""¦;
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4IALEMÀOI
COtABOftACAO COM
INST. CÜIX
MASfl-AlfMANHA

CENTRO

AUDIOVISUAL
DE LÍNGUAS
RUA 00 CATETE, 310/201
TEL 225-6364

LGO. DO MACHADO

RUA MONTENEGRO, 129 D.

PONHA
UMA CINTA,
SE TEM CORAGEM
A mulher brasileira sabe comprar a cinta
ideal para o seu caso? Ou ela não tem coragem para reconhecer se precisa realemente
de uma?
A Revista do Domingo vai publicar na edição
de 18 de junho uma completa reportagem
sobie cintas, as várias opções de modelos,
e a finalidade de cada uma.
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JORNAL DO BRASIL

Rio de Janeiro, quinta-feira, .1.° de junho de 1978
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Unidos e poderosos,
os jovens escritores*
diretores Steven ;.
Spielberg, Francis
Ford Coppola e
George Lucas dão.
as cartas em
Hollywood. Também
faz parte do grupo
Paul Schrader (foto
menor) que
;
recentemente V
dirigiu "Blue
Coflar" e
"Hard Core"
WM
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John Milius pega onda
na ilha de Oahu, no
intervalo de Big ¦^B
BBiy?t.
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HERDEIROS
DE
HOLLYWOOD
Robert Lindsey

Th» Nraw Yurk Tinnt

Sunset Beach, Havaí —
John Milius gosta de metáforas,
militares. A prancha de surfe
na qual ele cavalga ondas montanhosas, enquanto dirige fliff
Wednesdai*, filme \ que tem o
surfe como pano de fundo, chama-se BÍsmárck. Na praia, tem
outras- pranchas chamadas
Schnarnhorst, Oraf Spee e Von
Tirpitz, todos batizados com nomes de vasos de guerra alemães
da Segunda Guerra Mundial.
A produtora de Milius chama-se A ; Team, designação de"
combate que ele tomou de empréstimo aos Boinas Verdes. E
quando denuncia a incompetência de alguns dos homens
que dirigem os estúdios de Hollywood, também recorre a termos militares: "Eu sou um general, tenho comandado soldados com êxito no campo. Para
mim, os executivos'dos estúdios
não sao nem coronéis. Alguns
deles nào chegam nem a tenen..
.tes'-'.;
Navegando a Bismarck em
dlregão à praia Norte de Oahu,
: o diretor de 34 anos, ereto, moderadamente gordo e barbudo,
não parece uma pessoa em quem
Hollywood ou Wall Street estariam interessados. Ele é um argumentista — tradicionalmente,
um ocupante da mais baixa camada na ordem criativa e financeira de Hollywood. Mas faz
parte de uma geração de clneastas que dé repente se tornou um
patrimônio econômico quente,
tanto em Hollywood domo em
Wall Street. <
Milius pertence a um grupo
de jovens escritores-diretores
intimamente ligados, muitos
amigos, que chutam a velha
Hollywood para o alto,, se ajudam mutuamente na solução de
problemas, partilham os lucros
de seus filmes, e até agora têm
sido bem-sucedidos o suficiente,
de vez em quando, para Inundar
os estúdios com dinheiro, íazendo as viúvas em Dubusque deseJar que houvessem investido na
Columbia ou na Fox, em vez de
naAT&T.
Em Hollywood, sucesso signlfica poder, por mais transitorio que seja, e neste momento
esse grupo dispõe > áe considerar
vel poder. A maioria freqüentou
escolas de cinema mantidas
pela Universidade da Califórnia
em Los Angeles, ou pela Universidade do Sul da Califórnia;, a
maioria escreve seus próprios
argumentos; recentemente, vários deles se tornaram produtores, para' terem mais controle
sobre seus filmes; e a maioria
despreza os tradicionais astros
de Hollywood. Talvez o ínais importante é que eles estão provando que o cinema não necesslta de grandes astros para faturar dinheiro grosso.
Milius lembra uma conversa
que teve com Francis Ford Coppola, diretor dos dois Poderosos
Chefões, e seu companheiro
Lucas, há sete ou oito
George"Quelxávamo-nos
de como
anos.
as coisas andavam ruins em
Hollywood. Ai Francis disse:
'Muito bem, vamos mudar isso.
George e eu tomaremos tudo
(todos os estúdios) do vale e
vocês pegam o resto". As coisas
não saíram bem assim, mas eles
se adiantaram um pouco nessa .
direção. E ao fazerem isso os Jovens cineastas estabeleceram
uma espécie de rede de novos
que está colocando cada vez
mais recém-chegados em posi-

depois de deduzidos os impôsção de estourar o sistema e fazer seus próprios filmes.
tos".
Coppola foi o primeiro, e deu
O que aconteceu foi que os
executivos da Universal ficaram
início à rede. Convenceu a Warcom o cheque por algum tempo e
ner "Brothers, em 1969, a pagar
depois o devolveram e decidiram
25 mil dólares a Milius para esdistribuir o filme. Foi o
crever um filme sobre a guerra
maior lucro da companhia
no, Vietnam, Apocalipse Agora.
desde Tubarão, em 1975. Steven
Isso ajudou Milius a vencer coSpielberg não estava presente
mo argumentlsta e depois na
direção, com Dillinger e The
quando Coppola, Lucas e Milius
dividiram entre si a indústria
Wind and the Lion.'Depois Copcinematográfica, mas era do
pola empregou Lucas para dirigir um filme de ficção científica mesmo tipo e teria recebido sua
louvado pela crítica, Tira Ií3í.
parte.se estivesse lá. Seu Tubarão custou cerca de 8 milhões
Tendo Coppola como produtor,
de dólares, mas é provável que
Lucas deu seguimento à sua carainda fature uns 200 milhões de
reira com American Graffiti,
uma terna história' sobre adoles-. dólares.
Por algum tempo, Lucas piacentes numa cldadezlnha da Canejou dirigir Apocalipse Aaora,
lifórnia. O filme custou menos
com Coppola produzindo. Mas,
de 750 mil dólares, não tinha asem parte devido & resistência
tros, e até agora já faturou mais
dos estúdios em fazer um filme
de 55 milhões de dólares.
sobre uma guerra impopular,
O templo para os Jantares
Coppola não conseguiu financiae acordos da maioria dos figumento. Ai Lucas voltou-se para
rões de Hollywood é o Ma Maloutro projeto, um filme de fieson, um caríssimo restaurante
de Beverly Hills freqüentado peção cientifica que queria fazer.
Era A Guerra das Estrelas,. a.
los magnatas dos estúdios, os asaventura de efeitos especiais e
tros e agentes. Mas, como diz
história em quadrinhos que reo diretor Steven Spielberg: "Vocentemente eclipsou Tubarão
cê não encontrará a gente no
em renda de bilheteria nos EsMan Maison".
- E' mais provável que o grutados Unidos. Isso deu a Lucas
po de; cineastas seja encontrado' o campeonato nacional contra
Spielberg. Mas este contra-ataem torno de uma mesa do rescou recentemente com um tipo
taurante Denny's, quase à beira
diferente de ficção cientifica,
da Golden State Freeway, em
Close Encounters of the Third
San Fernando Valley, ou talvez
Kinã, qué tem uma chance de
ao Bob's Big Boy Restaurant, na
eclipsar A Guerra das Estrelas
zona Oeste de Los Angeles. Hocomo campeão de bilheteria. As
Je, Coppola não aparece mais
fantasias dé celulóide produzicom muita regularidade no Dendas por Lucas e Spielberg enny's ou no Bobs Big Boy. Tamviaram as ações da Fox cem
bém os outros membros do clã
menor escala, dá Columbia Piesão difíceis de achar ali quando
tures á estratosfera.
estão empenhados em algum
Embora John Milius ainda
projeto. Coppolaestá trancai ianão seja tão conhecido como os
do em San Francisco, montanoutros membros da rede, ele dedo o filme inédito mais falado
sempenha um papel-chave no
da indústria cinematográfica,
"Ê o nosso batedor", diz
Apocalipse Ajrora, a história es- i grupo.
"fi ele.
Spielberg.
quem diz a
crita por Milius há quase nove
seguir
numa viagem
gente para
anos.
e levar apenas a comida e água
"suficientes
para um dia, e não
demorar mais
que isso. fi ele
Prejudicado por tempestaquem diz: "Seja homem. Não
des e outros problemas quando quero saber de lágrimas". Ele é
filmava nas Filipinas, assim co- . um excelente raconteur, um mamo pelos boatos dé que o filme
ravuhoso contador de histórias".
era uma cataclismica armadilha Depois, Spielberg . acrescenta:
"John tem mais vida do
para Coppola, como o Vietnam
que tofora para os Estados Unidos, o
dos nós
juntos".
"Creio
projeto ultrapassou em muito o
que o que minha geseu orçamento previsto — já vai
ração fez foi.trazer devolta ceralém dos 32 milhões de dólares.
ta inocência", diz Milius, recosO diretor teve de hipotecar a
tado num reboque entre tomadas
maior parte de seus bens pesà beira-mar, durante as filmasoais para concluir o filme, que,
géns de Big Wednesday. O.filme
devido a novos problemas, não
não é autobiográfico, mas a hisestá programado para distribuitórla ae baseia em suas experiências como suríista na década de
ção antes de 1979.
60, e .ele tem um orçamento de
Os executivos dos estúdios
Universal gabam-se publicamen6 milhões de dólares da Warner
Brothers para reviver seu passate de que American Graffiti foi
a sua maior vitória, o melhor indo. "O
vestimento que a companhia já
que mais me agrada", diz
fez. Mas Milius lembra: "Houve
ele, "é que parece haver uma
uma exibição prévia de Atnerifalta de pretensão. Veja Julia.
can Graffiti èm San Francisco, fi doutrinário, doutrinário libee as pessoas se entusiasmaram.
ral, um filme machista feminino.
Close Encounters é inocente,
Mas depois, o pessoal da Universai veio com a história de que
com uma perplexidade atônita,
não podia distribuir o filme".
maravilhosa. Em vez de acusar
Referindo-se a um funcionárioo Governo de esconder os discos
chave da produção da empresa,
voadores, ou dizer que a CIA é
mal Intencionada, a gente vê os
que disse "Vamos ter de engavetá-lo", Milius observa: "Até
alienígenas. O que as pessoas
hoje eu nao sei por que ele não
querem nos discos voadores é
sair e vê-los e encontrar os
queria distribuir o filme. De
alienígenas; querem ver outro
qualquer modo, Coppola apareceu e pegou um cheque e escremundo; e tem de ser a coisa
veu 750 mil dólares. E falava sémais fantástica. A Guerra das
rio. Ele recebera o primeiro paEstrelas é uma simples história
em quadrinhos, fi divertido; a
gamento por O Poderoso Chefão: 1,5 milhão, ou algo assim, , maior citríição".

PORQUE PREFERI O EXÍLIO
Este ano celebro o décimo aniversário de
minha decisão de deixar a Inglaterra para
sempre. Vivemos em Malta até que. a censura
nos expulsasse de lá. Um homem como eu,
cujo ramo de negócio é escrever e ler, difícilmente sé acomoda num pais em que seu exemplar do The Times rem com páginas arrancadas, no qual não lhe permitem corrigir suas
próprias provas, em que é proibido de ler Madame Bovary ou revisar livros de Doris Lessing. Protestei contra a censura e isso fez de
mim persona non grata — não só para o Governo maltês, mas também para o resto dos
expatriados britânicos que jogam bridge e
nunca leram nada que pudesse ser banido.
"Esse
escritor" — disse o brigadeiro aposentado do outro lado da rua — "lê livros sujos e
provavelmente os escreve. Não que eu os tenha
lido, não o faria".
Assim, mudamo-nos para a Itália, onde
não existe censura mas sobram ladrões. Eu
caminhava por uma rua estreita de Roma com
a única cópia do manuscrito do livro que acabara de escrever, em busca de uma loja para
mandar fotocopiá-la. Uma dupla de ladrões
numa Lambretta aproximou-se e o que estava
na garupa arrancou-me o saco plástico onde
levava o manuscrito. Certamente acabou jogando-o no Tibre e tive de voltar para casa e
começar tudo de novo. Há, também, muitos
sequestros na Itália. Avisaram-me que meu

filho seria o próximo da lista, por isso tivemos
de vir para Mônaco, onde vivemos atualmente.
Moramos em outros lugares, é claro — um
ano aqui, seis meses mais adiante, em Nova
Iorque, Carolina do Norte, Princeton, Búfalo,
até em Majorca. Esses 10 anos. de exüio não foram muito tranqüilos e não posso conceber a
idéia de passar o resto de meus dias aqui. A
situação de exilado é uma situação errante. O
oposto de estar em casa. A Inglaterra continua
a ser meu lar, como meu passaporte e o Impôsto de Renda não me deixam esquecer. E" meu
lar não por causa de Um cordão umbelical fiscal, digamos, mas porque se trata do pais que
fala minha lingua. Meu ramo de negócios liga-se à linguagem. Embora possa usar o francês e o italiano — meu filho em certa época
falava até o maltês — jamais seria capaz de
escrever e pensar em outro idioma que não o
inglês.
Perguntei a mim mesmo várias vezes se
sinto falta da Inglaterra. Geralmente, a resposta é sim... de certa maneira, ocasionalmente, parcialmente. E' evidente que minha saida
não foi traumática e a ausência de trauma
muitas vezes gera culpa. Fico chocado com a
exiguidade da lista de coisas das quais sinto
falta. Uma delas costumava ser o queijo inglês, mas agora posso obter Stilton e Cheádar
no mercado no fim da Rua Grimaldi. Há também as salsichas inglesas e os pubs, é claro;
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há por aqui uns barzinhos franceses que chamam a si mesmos de Le Pub Anglais. A televisão inglesa faz muita falta. O fair-play britanico? Deparo-me com ele em várias cidades da
Europa quando encontro os ingleses fanáticos
por futebol quebrando vidraças e vomitando
na rua. Os bobbies brtíanicos? Afeti exílio ensinou-me a desconfiar de qualquer policial e
não creio que deva fazer uma exceção para os
nossos elegantes e desarmados guardas. O glorioso interior da Inglaterra? Há uma quantidade de lugares semelhantes pelo mundo, mes-
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mo na França e na Itália. O clima de Londres?
Eu deveria sentir-me preocupado com o
que parece ser uma falha em meu patriotismo. Mas certa vez disseram-me, e de maneira cortante, que foi justamenteM falta dessa característica que levou-me ao exüio. Eu
deveria ter ficado em casa e enfrentado a tempestade nacional. Era como se eu fosse um rato abandonando o navio que soçopra. Pareceme que os ratos são muito espertos quando
abandonam os navios que afundam, mas o
barco inglês vem afundando nos últimos 30
anos: já não seria tempo de ter naufragado
de vez ou procurado um porto seguro?
O que, devo perguntar, é a Inglaterra?
Uma nação hospitaleira aos exilados de verdade ao contrário áos expatriados voluntários,
como é meu caso. Um pais onde as pessoas
expulsas áe outros lugares, privadas de seus
direitos humanos em Yatta, surpreendem-se
ao descobrir como é livre a nação, como sua
população é simpática. A Inglaterra sempre
foi mais gentil com os imigrantes do que com
os autóctones. Cromwéll recebeu de braços
abertos os judeus e deu um chute no traseiro
dos ingleses que fornicavam ou celebravam o
Natal.
A Inglaterra construiu uma tradição de
enviar seus filhos para lutarem em guerras no
estrangeiro, recrutar marinheiros à força, reunir soldados compulsoriamente nas igrejas.
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ANTHONY BURGESS
Costumou também encorajar ou compelir seus
cidadãos a sair do país e implantar colônias.
Sair da Inglaterra foi sempre uma boa coisa
desde que o motivo pudesse ser levemente ciassificado de patriótico. Mas deixar a Inglaterra
para defender a própria familia dos ataques
do fisco é, naturalmente, um ato de traição.
Não acredito que nós, expatriados, tenhamos que preocupar-nos demais com nossa alegada falta de devoção em relação ao Trono
Real, aos reis, à querida Una e toda a parafernália shakespeareana. Somos nós que preservamos a imagem de uma Inglaterra mais
nobre do que a realidade — uma nação mais
tolerante em relação ao inconformismo e a excentricidade do que a união permite ser na
verdade. Com um sistema monetário que seria
bom para John Falstaff e uma culinária cujas
tradições são mais bem preservadas na cozinha
estrangeira. A Inglaterra é um grupo de caracteristicas, muitas das quais vale a pena carregar para o exüio, enquanto outras ficam melhor apodrecendo em casa. Há cantos em paises estrangeiros, por todas as partes, mais fiéis
à Inglaterra do que a própria Inglaterra. Patriotismo? O último refúgio de um patife. O
queijo Cheddar e a cerveja são, é claro, outra
história.
Não voltarei para casa, nem para morrer.
Prefiro morrer aqui. Não em Mônaco, mas
no exílio.

CADERNO B

Musica
UMA
ORQUESTRA
OSCILANTE
ti UM
SEJSHOR
VIOLONISTA
Ronaldo Miranda
m\
LTOS, médios e baixos vêm-se obser/Wà
vando na trajeto' jZmL
ria da Orquestra Sinfônica
do Teatro Municipal, nos últimos anos. Um grande esforço foi feito, sem dúvida, a
partir do momento em que
Edino Krieger assumiu a direção artística da Funterj,
rio sentido de dar ao conjunto maior dignidade musical e
torná-lo maia eficaz. O fato,
porém, é que a OSTM continua irregular, pouco homogè^
nea em quase todos os riaipes e particularmente de/iciente nas cordas.
O que faz a qualidade de
uma orquestra? Está ai uma
pergunta que não admite
uma só resposta, pois são
múltiplos e delicados os fatores que contribuem, para o
bom desempenho d* um con- .
junto sinfônico. Há que levar
em conta o valor dos tnúsicos, o (s), regente (s), a con¦anuidade do trabalho, o núrmero de ensaios, a adequação
do repertório e — last but not
lèást — o equilíbrio entre os
problemas artísticos e administrativos que envolvem uma
instituição do gênero.
A falta de êxito em alguns
desses itens talvez se consiitúa na causa maior do desriivel comum a todas as or(mais
questras brasileiras
acentuado em umas, menos
em outras), entre as quais se
inclui, com seus problemas
atuais, a Sinfônica do Municipal. Oi caminhos do conjunto vêm sendo trilhados
com atuações expressivas ao
lado de performances medianas e às vezes medíocres,
alternando por exemplo um
inesquecível Brahms de Víc¦ tor Tevah com um péssimo
Mahler de David Machado,
um reluzente Bernstein de
John Neschling com um Sibelhis não tão eficaz no mesmo concerto, um Berilos regularmente expressivo (novãmente David Machado)
com um convincente Schubert de Enrique Jordá (Sala
CeeOia Meireles/1977), e uma
Turandot efusiva de Neeme
Yarvi com uma Tosca linear,
mas progressivamente sensivel, nas mãos de «enrique
Morelenbaum.
Antes mesmo dá orientação
artística de Krieger, esse
percurso oscilante já vinha
se manifestando bem. claramente:(entre os pontos máximos ficaram os excelentes
Rake's Progress e Dles Irae
de" Morelenbaum), denotando ao menos que a Funterj
havia recomeçado a dar um
pouco mais de atenção à
OSTM, que, na última administração estadual, tinha sido relegada a um nivel deprimente. Era, na verdade, o
inicio de um processo de resiauração da orquestra, processo este que precisava,
contudo, ser intensificado e
dinamizado.Z Sábado, a Sinfônica do
Municipal reapareceu sob. a
direção de Enrique Jordá,
com resultados não tão ex_, presstoos quanto os que o
mesmo regente obteve do
conjunto na última temporada, o que prova que nem
só de um maestro correto depende o. bom rendimento de
um. concerto. A Sinfonia n»
4, em Dó Menor, de Schubert, que abriu a apresentação, teve, dé fato, momentos
de enlevo e plasticidade, bem
como beneficio use em
muitos segmentos dos tempos flexíveis e inspirados
conseguidos pela batuta de
Jordá. No cômputo geral, no
entanto, a orquestra ficou
bastante aquém da obra, oferecendo uma interpretação
que se situou em nivel de leitura, sem os vôos de poesia e
tenacidade que seriam neeessários para uma convincento realização da partitura. Problemas de articulação
e afinação conviveram com
ataques tímidos e contornos
superficiais, faltando principalmente consistência e boa
presença sonora. As cordas
sofreram em especial: os
poucos momentos de flexibiUdade não apagaram a impressão maior deixada pelas
asperezas * desafinaçôes, no
tados sobremaneira nos vioUnos.
Melhor execução recebeu o
Concerto K. 365, em Ml,Bemol Maior, de Mozart, não
tanto pelo conjunto sinfônico (tropeçando logo na Intradução Orquestral) mas
especialmente pela excelente
atuação dos pianistas Arnáldo Estreita e Luís Medalha,
que — atentos ao estilo e dotados de técnica clara e reguiar — percorreram com
extrema sensibilidade e nobreza os cristalinos testos
mozartianos.
• • •
Cresce a cada dia a arte de
Sérgio Abreu. O jovem violonista, que começou uma fui-
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A põozeira (Cr$ 870), os porta-

nhos abertos, de gáspea
recortada, em couro rustico (canela) do Splnelli.
Podem ser usadas como
sandálias, já que deixam
entrever os dedos, ou com
meias soquetes, em versão
jovem. Preço: Cr$ 980. (R.
Djalma Ulrieh, 110).
TECIDOS DE ALGODÃO
Quem se dispõe a ir até
Bangu, poderá comprar
voiles, a Cr$ 39 o metro;
retalhos de tecidos crus.
ótimos para faier almofadoes, em pacotes de um
quilo, por Cr$ 26; mussuUnes por Cr$ 49 o metro e
veludos por CrS 70 o metro, na loja dé varejo da
Fábrica Bangu. O caminho
mais fácil é seguir a Av.
Brasil, entrando à direita
no quilômetro 32, depois
perguntar a direção da Fábrlca, conhecida de todos
os moradores do bairro.

Maquüagem de
qualidade, a preços baixos

garante carreira em duo
com' seu irmão Eduardo,
apresenta-se há três anos como solista, amadurecendo
progressivamente o seu convivio com o violão, seja na
parte técnica, seja ho aspecto interpretativo. O som que
Sérgio extrai do instrumento é algo prodigioso em materia de clareza, energia, sensibilidade e controle dinamico. A maneira como ele constrói as atmosferas das obras
que interpreta faz de cada
execução sua um verdadeiro
acontecimento musical, passando para a platéia não
apenas a correção artesanal
das partituras escolhidas,
mas um mergulho em profundidade no conteúdo das
mesmas.
Segunda-feira, na Sala Cecilia Meireles, Sérgio Abreu
deu mais uma eloqüente demonstraçâo do seu talento e
virtuosismo, num recital
cujo ponto alto ficou registrado na Sonata Bwv. 1001,
em Lá Menor, de Bach,
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SANDÁLIA DE INVERNO
— Muito bonitos os sapati-
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de Andrade

natural é uma das novidades
guardanapos (meia dúzia
om matéria de decoração. Isso
Cr$ 194) e a queijeira
TUDO
porque cada vez mais se cultua a
200) são da Ganom, o
(Cr$
natureza e quanto mais próxima de nós
descanso
para pratos da Design
pudermos colocá-la, melhor para os
olhos e para o espirito. Assim o certo é
encher a casa de plantas, cuidá-las com
carinho e para que cresçam sempre vicosas e encham de verde todos os cantos da casa. Nas paredes tecidos com
padronagens e folhas ou revestimento de
esteiras e espalhados pela- mesa, guardando discos, ou escondendo os pãezi- ¦_____: '^___________PÍ_Íl_Ít______ ____¦ __B Bfcíjffi»
nhos, no gênero que lembra uma antiga E_P__K_
tB
MM _¦_-_-_*_£•
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m*"
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em tom mais forte, lixados com perfeição B»$T» ^B MMMMMm^mmjSS^
e polidos apenas até dar um certo brilho. O verniz nunca entra, pois o que r?u.i.Y.w ¦¦jl^m^EC-z^FW53Em
pretende é que tábuas de carne e de K»M_____B__CB
____KS?'.',-'; : ¦'¦;* *-W*M
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queijo, os suportes para pratos, os portaguardanapos e as pequenas caixinhas de
bijuterias guardem toda a beleza do material com que foram construídas. Ka
Ganon (R. Visconde de Pirajá, 282/loja
E), na Toque (R. Garcia D-Ávila, 83) e na
São da Toque o porta-discos
Design (R. Visconde de Pirajá, 444, loja
e acrílico (Cr$ 790),
emmadeira
125), podem ser encontrados os mais vae a caixa de copos (Cr$ 290)
rlados objetos feitos em madeira e decorados com pinturas, sementes ou simque pode ser usada, depois
plesmente ao natural, aliás os mais bo- de retirados os copos, para guardar
nitos.
os mais variados objetos

NOVA MAQUILAGEM —
Preço* mais baixos e a
mesma qualidade dos demais produtos Revlon, são
as principais qualidades da
linha Charlie, de perfumes
e maquilágem. Entre as
melhores escolhas, o rimei
com escovinha dupla, que
curva e separa os cttlos, e
a base Charlie Fresh New
Make-up, leve e de boa
aderência.
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CAMISAS ESPORTIVAS —
O tipo Lacoste ainda é o
mais usado. Na loja A
Primeira, são encontradas
com mangas compridas,
nas cores:
azul, branco,
amarelo, bege, por ©r$ 245.
Para os dias frios, as jaquetas com capuz; por Cr$ ...
830. (Av. Rio Branco, 120,
loja 32).

1.° de junho de 1978

transcrita para violão do original para violino solo. Não
poderia haver maior expressão na maneira de delinear
os acordes arpejados e os
ornamentos do Adagio iniciai, cujos desenhos sinuosos
e recitados atestam as influências que o prodigioso
Bach assimilou do barroco
italiano. A Fuga subsequente
foi uma jóia de perfeição
técnica e expressiva, esculpida palmo a palmo com um
senso de proporção verdadeiramente incomum.
Bons resultados foram
também alcançados nas Sultes de Buxtehude e Purcell,
nas três peças de Manuel de
Ponce e, especialmente, em
Villa-Lobos (Prelúdios e Estudos) e Tom Eastwood, cuja
Fantasia foi'projetada numa
interpretação densa, incisiva
e vital. Os extras vieram com
Rodrigo (um vigoroso Fandango) e, novamente, VillaLobos, numa versão inesqueeivei do seu Segundo Prelúdio, em Mi Maior.

BOLSAS — Vários modelos
novos na Mariza. As bolsas
a tiracolo, com muitas dlvlsoes, tipo fole, custam Cr$
450 (R. Visconde de Pirajá, 365, galeria).
CHALÉS RENDADOS — Em
cores pastéis, os triângulos
dela em pontos abertos,
parecendo renda, exolusivos da Marlasinha. Custam
Cr$ 850. (Na mesma galeria da Mariza Bolsas: R.
Visconde de Pirajá, 365).
BRINQUEDOS EDUCATIVOS — A Peteleko está vendendo uma linha de
brinquedos de arte popular
como os fantoches trabalhados em ) massa sobre
caixas de margarina e copos de papel à Cr$ 00 e os
articulados feitos de madeira e pedaços de lata
por Cr$ 250 em média. (R.
Visconde de Pirajá 580 —
loja 309).
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é. Comemorou-se a 30 de maio
na Europa, mas passou quase em
silêncio no Brasil, o 200.° aniverPOIS
sário da morte de Voltaire. Morte?
O mais certo é quê ele continua vivo, íépido, mordente e atualizado sob o aspecto
principal, como praticante do livre exame.
Não são numerosos os que hoje se dedicam
a esta prática, numa-- época irracional e
pseudoprogressista como à nossa. E Voltaire, que desfiou o fanatismo e a irracionalidade, tem muitas coisas a dizer-nos. Como observa René Pomeau, ainda é capaz
de ensinar a um público tão diferente doo escutava no século XVIII, o
quele que "não
tomar como verdades eshábito de
senciais o que é apenas mentira, impostura, ilusão sentimental ou rotina do pensamento".
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Voltaire, o que ria da censura, publicondo seus livros no estrangeiro e fazendo
com que circulasse clandestinamente na
França; o que se comunicava com toda a
Europa através de cartas introduzidas na
mala oficial sem que a vigilância o percebesse. Voltaire, ou a busca da verdade no
labirinto de seus próprios erros e contradições, como fazem hoje os espíritos de
boa fé, que mantêm alerta o senso crítico.
Sobretudo, Voltaire o que, decompondo os
mitos divisores dos homens, nos acena
com a tolerância, qualidade moral e politicd de que hoje, aqui e agora, estamos precisados talvez mais do que nunca, se quisermos realmente achar solução para o
impasse que distanciou Governo e povo.
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Essa minicômoda da Toque^ (Crf 660)
pode ter mil e uma utilidades,
dependendo do uso a que se destina

Em vez de homenagear Voltaire, que
não precisa de minhas girandolas, trago
para esta coluna uma de suas páginas
mais belas, a Oração a Deus, final do seu
Traité sur-la Tolérance:

:§¦.''..7.
MM
J$SmW

mW
MT

WM^Mm Mmr
JMMk

___B___k.

______H____BwNl^________I'
':'
B^_________:>> ¦M-3S mWmiíS-<iMrmmMi ______¦_______..'

B

^^^_________B___i____^^_____

___n _____

iflB ^B ^B

'íÁ

^_^fl

• LdA

!SP^Fi

Marceneiro com movimento no braço
.que articula d serra. Brinquedo, n
... , de arte popular (Peteleko) ., . ,

Bichos e pessoas bem caracterizados nos
fantoches populares (Peteleko)

Sacola ajuda você
a carregar o peso
da administração da casa.
Manter a casa em ordem é urna^arefjl bastante difícil.
Você tem que cuidar de tudo sozinha.
Sacola é o caderno do Jornal do Brasil que vem auxiliar você.
Programando suas compras, orientando sobre economia doméstica, moda,
culinária, decoração e muitos outros assuntos do seu interesse.
Tornando mais fácil o seu trabalho. E deixando mais tempo para o seu lazer.

rio Brasil

"Já não me dirijo aos homens mas a
ti, Deus de todas os seres, de todos os mundos e de todos os tempou. Se as criaturas
fracas, perdidas na imensidão, e imperceptíveis ao resto do universo, for permitida a
a audácia de te suplicar alguma coisa, a
ti que deste tudo, a.ti cujos decretos são
tão imutáveis quanto eternos, digna-teolhar compassivamente para os erros ligados à nossa natureza. Desses erros não
brotem nossas desgraças. Não nos deste
coração para que nos adiássemos, nem
mãos para que nos estrangulássemos. Faze com que mutuamente nos ajudemos a
suportar o fardo de uma vida penosa e
passageira; com que as pequenas diferenças entre as roupas que cobrem nossos débeis corpos, entre nossas línguas insuficientes, entre nossos costumes ridículos,
entre nossas leis imperfeitas, entre nossas
opiniões insensatas, entre nossas condiçoes desproporcionaáas a nossos próprios
. olhos e tao iguais à tua vista; com que todas as leves tonalidades, distintivas desses
átomos chamados homens, não se tornem
sinais de rancor e perseguição; e quantos
acendem velas ao meio-dia para te ceiebrar suportemos outros que se contentam
com a luz de teu sol; e aqueles que reco¦ mam as vestes com um pano branco,
para
dizer que devemos amar-te, não detestem
aqueles outros que dizem o mesmo, envoltos num pedaço de Ia preta; e tenha a mèsma significação adorar-te na algaravia
jormada por uma velha lingua, como em
outra algaravia mais nova; e aqueles cuja
roupa é colorida de vermelho ou roxo, e
que dominam pequena parcela desse montinao de lama que é o mundo, e possuem
uns tantos fragmentos arredondados de
certo metal, desfrutem sem orgulho o que
eles mamam de grandeza e riqueza, e os
demais olhem para eles sem inveja, pois
sabemos que nessas vaidades não há o que
invejar nem de que nos orgulharmos. Possam todos os homens lembrar-se de que são
irmãos. Tenham horror à tirania das aimas, assim como detestam o banditismo,
que arrebata pela força o fruto do trabalho e da tranqüila indústria. Se as guerras
são inevitáveis, não nos odiemos, não nos
estraçalhemos uns aos outros em plena
paz, e empreguemos o instante de nossa
existência em abençoar igualmente, em
mil línguas distintas, do Sião à Califórnia,
tua bondade que nos ofertou este instante."
§

A prece de Voltaire tem como base e
objetivo o combate à intolerância religiosa, à margem da sentença de um tribunal
iníquo de Toulouse, que condenara â morte o protestante Jean Calas. Mas sua pregação transcende o caso judicial para definir uma postura filosófica que vê em amplitude panorâmica as relações humanas,
entre comunidades e indivíduos, entre o
poder e o cidadão. Nada mau que essas palavras sejam escutadas na circunstancia
brasileira, acima de suas referências históricas.
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JORNAL DO BRASIL

Cinema

A ÁGUIA POUSOU (The Eagle Has Landed), de John Stüí
ges. Com Michael Caine, Donald Sutherland. Robert Duvall,
Jean Marsh, Donald Pleasence, Jenny Agutter, Anthony
Quayle, Judy Geeson. Odeon (Pça. M. Gandhi, 2 —
leblon-1
Paiva,
391
222-1508),
Ataulfo. de
(Av.
287-4524), Roxy (Av. Copacabana, 945 - 236-6245), Tijuca
(Rua Cde. de Bonfim, 422 - 288-4999): 13h45m, 16h20m,
18h55m, 21h30m. S. Luii (Rua Machado de Assis, 74 —
225-7679): I8h55m, 21h30m, dom., a partir das 16h20m.
Sinta Alie* (Rua Barão do Bom Retiro, 1095 — 201-1299):
15h50m, 18h25m, 21h. Madureira-1 (Rua Dagmar da Fonseca, 54 - 390-2338): 15h50m, 18h25m, 21h, dom., •
partir das 13hl5m. Complementos: A Histeria de José •
Maria, do Fábio Barreto (Roxy, Odeon, leblon-1, S. Luii •
Tijuca) • Saveiros, de Gerson Tavares (Madureira-1 • Santa
Alice) (18 anos). Versão do livro do Jack Hlggins. Historie
fictícia ambientada na Segunda Guerra Mundial, em torno
de uma tentativa de seqüestrar o Premler Wlnston Churchill, por determinação de Hitler. jl^C
BRASIL BOM DE BOtA 78 (brasileiro), documentérlo de
longa metragem sobro a preparação da Seleção Brasileira para a Copa do 1978. Direção de Oswaldo Caldeira. Texto Carlos Leonam. Produção Carlos Niemayer e realização
do Canal 100. Metro-Boayista (Rua do Passeio, 62 —
222-6490), Condor-Largo d* Machado (Lgo. do Machado, 29
—
Art-Copacabana
245-7374),
Copacabana,
759
(Av.
235-4895), Art-Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 406 288-6898), Lido-1 (Praia do Flamengo, 72 - 245-8904): 14h,
19h, 20h40m,

22h20m.

givre). jçk

A MULHER E O DIVÓRCIO (La Femme do Joan), de Yannick
Belion. Com France Lambiotte, Claude Rich, James Mitchell.
Ri* (Rua Cd*, d* Bonfim, 302 - 254-3270), Rio-Sul (Ru*
Marquês d* S. Vicente, 52 -.274-4532), Ricamar (Av.
Copacabana, 360 - 237-9932): 14h, 16h, 18h, 20h, 22h.
Complemento: Pé Direito, d* Nazaré Ohena (Ricamar) (16
•nos).
Esposa «bandonada pelo marido depois d* muito»
anos d* união aofr* um periodo d* vazio, mas, apoiada
p*lo filho • por um amigo, reata seus estudos • assume
tu* Independência. -fC
A CRUZ DOS EXECUTORES (Th* Siciliin Crots), d* Maurizio
lucidl. Com Rogar Moore, Stacy K*ach, Ivo Garrani'* Fausto
Tozzi. VMrl* (Rua Sen. Dantas, 45 — 242-9020), Rian (Av.
Atlântica, 2964 - 236-6114), América (Rua Cde. da Bonfim,
334-- 248-4519), Ópara-1 (Praia da Botafogo, 340 246-7705): 15h, 17hl5m, 19h30m, 21h45m. Rosário, lóh
45m, 19h, 21hl5m, sáb. • dom., • partir das 14h30m.
Madureir»-2 (Ru* Dagmar d* Fonseca, 54 — 390-2338):
14h30m, 16h45m, 19h, 21hl5m, sáb. a partir das 16h45m.
Complementos: Ceulss, um Desenhlst* d* Humor, d* Hugo
Kuanet (Rian), Arrasta* d* leira d* Praia, d* Alex Mariano
Franco (6p*ra-l), Curitiba, uma Experiência d* Planeji.

'

LEGIÃO DOS MESTRES DO CARATÍ (A Ostherlng *f Heroes),
de Yueh Fung. Com Chen Sing, Sh*ng Kuan, Llng Fung.
Programa duplo com Continuam me Chamando CeramboLs.
R*x (Ru* Alv*ro Alvim, 33 - 222-6327), 12h3Òm, lóhlOm,
19h45m, sáb. • dom., 14h30m, 18h05m, 20h. Compl*m*nto: Chega d* Demanda/Cartola, d* Roberto Moura
(18 anos).
A filhe d* um bandido rouba carregamento d* ouro d*
¦
um trem, «ntecipando-s* *o *s*alto
planejado por um
jovem revolucionário, ao qual depois s* ali* contr* opret. sores corruptos.

¦

Urso

de

Prata

»

FERO-CIDADE — Texto de Ricardo Meireles. Dir. de Rogério
Fróes. Com Ivan Cândido e Ana Lúcia Torre. Teatro Nadenal de Comédia, Av. Rio Branco, 179 (224-2356). De 3a.
a dom., às 21hl5m. Ingressos a CrS 40,00 e CrS 20,00,
estudantes, às 3as. e 4as., a CrS 50,00 e CrS 30,00, às
Sas. e 6as., a CrS 60,00 e Cr$ 40,00, sáb. e dom. Um
casal frente à falta de amor que predomina na cidade
grande.
1707/839 - LEONARDO LA PONZINA. Texto de Marilena
Ansaldl e Lennie Dale. Dir. de lacov Hillel. Dir. musical
de Edson Frederico. Com lennie Dale, Vera Setta, Paulo
César de Oliveira, Carlos Wilson Silveira, Bruna Barroso,
Carlos Machado e sete bailarinos. Teatro da lagoa, Av.
B. de Medeiros, 1426 (247-7849 e 274-7999). De 3a. a 6a. e
dom., às 21h30m. Sáb., às 21h e 24h. Ingressos de 3a.
a 5a. a dom., a CrS 120,00 e Cr$ 60,00, estudantes, 6a.,
a CrS 120,00 e sáb., a CrS 150,00. Através de um musical, Lennie Dale conta a história da sua vida.
CASA É TUDO DOIDO. Comédia de João Bethencõürt. Dir. do autor. Com Milton Carneiro, Heloisa Mafalda, Rogério Cardoso, Estelita Bell, Lúcia Marina Accioly,
João Marcos Fuentes, Jacques Lagoa, César Montenegro.
Teatro Copacabana, Av. Copacabana, 327 (257-1818 R.
Teatro). Da 3a. a óa. e dom., às 21h30m, sáb., às 20h e
22h, vesp. 5a., às 17h e dom., às 18h. Ingressos d* 3a. a
6a. * dom., a Cr$ 100,00 e CrS 60,00, estudantes, sáb., a
CrS 100,00 a vesp. de 5a., a CrS 60,00. A neurotizada
lA

.*i

EM

REAPRESENTAÇÕES
GRITOS E SUSSURROS (Viskinningar Och Rep), de Ingmar
Bergman. Com' Liv Ullman, Ingrid Thulin e Harle.t Anderson. Jóia (Av. Copacabana, 680 — 237-4714): 14h, lóh,
18h, 20h, 22h. (18 anos). Prod. sueca. Três irmãs, sa reencontram na antiga mansão da família, onde uma delas
aguarda a morte, vitima de doença incurável. Aa frustrações e egoísmo das outras duas vêm á tona sob a tensão
dos acontecimentos. ¦¥^ic¥1(i(

do

FACE A FACE (Ansikt* mot Ansikte), de Ingmar Bergman.
Com Liv Ullman, Erland Josephson e Karl Silwan. Studio
Tijuca (Rua Desembargador Isidro, 10): 14h, 16h30m, 19h,
21h3.0m (18 anos). Fotografia de Sven Nykvist. Música de
Mozart. Uma psiquiatria que se considera perfeitamente segura de si — e que supre temporária ausência do marido com
um amante — cai de repente em um caos psíquico. Vai
morar por algum tempo com os avós, na casa onde passou a infância, onde fantasmas do passado, aliados a frustrações do presente, levam-na à beira do suicídio. Produção sueca. *•**¦**

dureira).

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 qua ocorrem' à sua volta, ^t-^
MADAME ROSA, A VIDA A SUA FRENTE (le Via Devanl
Soi), de Moshe Mizrahi. Com Simone Slgnoret, Samy Ben
Youb, Claude Dauphin, Mohammed Zineth e Elio Bencoil.
— 227-3544):
Carus* (Av. Copacabana,
1 362
17h15m,
1
19h30m, 21h45m. Complemento: Vivendo es Tombos, de

AGUIRRE, A CÓLERA.DOS DEUSES (Aguirra Dar Zron Gtt-
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Madame Rosa, a Vida a Sua Frente, com Simone Signoret e Claude Dauphin,
continua em cartaz no Caruso, somente nas sessões noturnas

classe média reage é violência
através de loucura.

ou através da violência ou

«00* COR DE RODA - Comédia de Lellah Assunção. Dir.
de Gracindo Júnior. Com Susana Vieira, Edwin Lulsi, Natélia do Valle. Teatro Glória, Rua do Russel, 632 (245-5527).
De 3a. a 6a., às 21h30m. Sáb. • dom. às 18h • 21 h.
Ingressos de 3a. a 6a. • dom., * CrS 100,00 • CrS 60,00
Sáb. a CrS 100,00. A trajetória de Amélia, uma mulher d*
verdade, de esposa submissa a dona de um fantástico
próstíbulo.
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., ás 21hl5m,
sábado, às 20h e 22h,
dom., às 18h e 21hl5m. Ingressos 3a. a CrS 40,00 •
CrS 20,00, estudantes, de 4a. a 6a. e dom., a CrS 80,00
a Cr$ 40,00, estudantes, sáb. a Cr$ 80,00. Um funcionário
público homossexual, um travesti e um perseguido politico, num convívio que traduz as pressões, os
preconceitos e ss violências de que a sociedade se arma
para
enfrentar as minorias marginalizadas.
CUPIM DA SOCIEDADE - Comédia de Max
Nunes e Hilton Marques. Direção de Gracindo Júnior. Com
Ary Leite, Beatriz lira, Jorge Botelho, Maria Cristina Nunes, Lupe Gigliotti, Germano Filho, Martim Francisco •
DIVÓRCIO,

Norma Dumar. Teatro Serradar, 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. Intransigente pai de família não aceita o divórcio da filha, que
para convencê-lo a mudar de idéia arma um plano com
o apoio da mãe. Até domingo.
CAMAS REDONDAS, CASAIS QUADRADOS - Comédia de
Roy Cooney e John Chappman. Dir. de José Renato. Com
Dirce Migliaccio, Gina Teixeira, Vanda Lacerda, Felipe Carone, 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 óá., 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 adultério.
<f SOL FERIU

A TERRA E A CHAGA

SE ALASTROU. Tex-

• -ilw

• ty_-:'-:?JBBBM

to de Vital Santos, Dir. de Luis Mendonça. Com Nádia
Carvalho, Isa Fernandes, Luís Mendonça, Eugênio Santos, Marco Miranda, José Rocha a outros. Toatro do Sesc
da
Tijuca, Rua
Barão
de Mesquita,
539 (288-6197).
De
4a.
domingo,
a
às
21 h.
Ingressos
d*
4a.
*
6a. • 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 nordestinos.
- Comédia lirica de Lope de Vega.
Dir. de Eric Nielsen. Mús. de William Senna. Com Alica
¦ Reis, Arnaldo Marques, Axel Ripoll, Márcio Augusto, Otacílio Coutinho, Orlando Macedo, Roberto Martins, Maria
de Lurdes Rabetti. e William Sena.
Teatro
Gláuci* Gill,
FUENTEOVEJUNA
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Até domingo no Studio-Tijuca o filme sueco Face a Face,
com liv Ullman como protagonista
Ias), da Warner Herzog. Com Klaus Kinskl, Ruy Guerra,
Helena Rojo a Cecília Rivera. Bruni-Grajaú (Rua José Vicente, 52 - 268-9352): 15h, 17h, 19h, 21 h. (14 anos).
Realização do diretor (alemão-ocidental) de O Enigma da
Kaspar llsuser. Aguirre, que Integra o grupo do conquistador espanhol Pizarro na América do Sul, _ procura do
Eldorado, tenta criar uma dinastia na selva amszônica. Até
'
domingo. ¦*•»*»
O (NOIO VISTO PELO CINEMA Hoje: A Lende de Ubirajara (Brasileiro), de André Luiz Oliveira. Com
Tatau, Taise Costa e Roberto Bonfim, (Capri (Rua
Voluntários da Pátria, 88 - 226-7101): 16h20m, 18hl0m, 20h,
21h50m. (14 anos). M***

EXTRA
LIMITE (brasileiro), de Mário Peixoto. Hoje, és 21 h; na
Sala Funarte, Rua Araújo Porto Alegre, 80.
HJt-JHE-fr-^
NEGRAS RAÍZES — Série de filmes apresentada
pela televisão norte-americana, baseada no livro de Alex Haleyi Em
versão original, sem legendas. 3> episódio: Th* Escape.
4.° episódio: The Choiee; Hoje, às 20h3Òm,'no USA Center,
Rua Barata Ribeiro, 181. 5.° episódio: The Uprooted. 6.°
episódio: Chicken George. Hoje, és 18h30m, no Auditérjo do Consulado Americano, Av. Pres. Wilson, 1^7.

ANA E OS LOBOS (Ana y los Lobos), de Carlos Saura. Com
Geraldine Chaplin, Fernando Gomez e José Maria Prada.
Studio-Paissandu (Rua Sen. Vergueiro, 35 — 265-4653):
14h, lóh, 18h, 20h, 22h. Complemento: Dinagrup, de Stil
(18 anos). Último dia.
^H^tjrff

GRANDE RIO

ISTO E PELE (Brasileiro), documentário de
reto. Fotografia de Hélio Silva e texto de
New Alasca (Av. Copacabana, 1241 —
14h30m, lóh, 17h30m, 19h, 20h30m, 22h,

Luis Carlos BarPaulo Campos.
247-9842):- 13h,
23h30m. (Livre).
Documentário de montagem com seleção de material de
arquivo (clnejornals e fotos) e depoimentos de Pele. •fc-fc

NITERÓI

AS AMANTES DE UM CANALHA (Brasileiro), de Tony Vieira. Com Tony Vieira, Francisco Soares • Otávio Cardoso.
Programa duplo: Mulheres do Sexo Violente. Orly (Rua Al-

CENTER — A Cruz dos Executores, com Roger Moore. De
2a. a dom., às 15h, 17hl5m, 19h30m, 21h45m (18 anos).
ÉDEN — Brasil Tricampeão/Copa 70, documentário de lon-

cindo Guanabara, 21): 10h20m, 13h25m, 16h30m, 19h
35m, sáb. a dom., ás 13h50m, 16h45m, 20h
(18 anos).
Produção de pretensão erótica, com elementos de filme
policial. ^(
ARIZONA COLT (Arizone Coh), de Mlchéle Lupo. Com Gi7liano Gemma, Fernando Sancho e Corinne Marchand. Pathé (Pça. Floriano, 45 - 224-6720), Bruni-Copacabana
(Rua
Barata Ribeiro, 502 - 255-2908), Bruni-Tijuca (Rua Cde. de
Bonfim, 379 - 268-2325), 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. Paratsdes (Rua Arquias Cordeiro, 350 — 281-3628): 15h, 17h,
19h, 21h. Complementos: Chega de Demanda/Cartola, de
Roberto Moura (Pathé), O Futebol no Brasil, de Paulo Bastos Martins (Bruni-Copacabana). (18 anos). Western italiano.
BRASIL TRICAMPEÃO/COPA 70 (brasileiro), seleção de vários jogos feita por César S. e Alfredo Ripstein Jr. Astor:
15h, 17h, 19h, 21h (livre). Até domingo.
MATINÊS
A MENINA DA PORTEIRA anos).

Caruso:

~
14h10m, 15h40m (10

DRIVE-IN
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228-4610): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h. Complementos: O
Brasil de Pedro * Pedro, de Fernando Campos (Palécie), Savelros, de Gerson Tavares (Tljuca-Palaca), Tradição, da
Sady Scalante (Scala) (10 anos). Comédia. Jovem (taloamericano herda grande fortuna de um tio que mora na
América, mas passa por muitas confusões para tomar
posse
do dinheiro. -jC

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. Cinema-2 (Rua Raul Pom247-8900). Art-Méier (Rua S. Rabelo, 20
peia, 102 — 249-4544),
Art-Madureire (Shopping Center de Ma-

jk^m

DOIS PONTOS — Roteiro, direção • Interpretação de Jonas Bloch e Tanla Alves, com textos de Millor Fernandes,
Garcia Lorca, Fauzi Arap, Brecht, lonesco, Maiakovski, Oduvaldo Vianna Filho e outros. Teatro Nacional de Comédia,
Av. Rio. Branco, 179 (224-2356).'De 3a. a dom., às 20h.
Ingressos a Cr$ 40,00 e CrS 20,00, estudantes, às Sas. e
4as., a Cr$ 50,00 e Cr$ 30,00, às 5as. e 6as., a Cr$ 60,00
a Cr$ 40,00, sáb. e dom. Dois atores de muita vitalidade
recitam, cantam e dançam um repertório variado

MR BILIION (Mr. Blllion), de Jonathan Kaplan. Com Terence Hill,,, Valerie Perrine, Jackie Gleason, Slin Pickens,
William
Redfield fé Chil Wills. Palácio (Rua do Passelo,
38
222-0838),
Scala
de
Botafogo,
(Praia
320 - 246-7218), Tijuca Palaca (Rua Conde de Bonfim, 214-

18h, 20h, 22h (18 anos). Retomada da três personagens
de Os Fuzis, situados hoje, no# Rio., Do antigo
grupo de
escolta de 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 úm amigo e dos proble-

_____>. °

A BURGUESA ISAURA - Comédia de Pedro Porfírio, Dir. da
Clóvis Levi. Com Maria Pompeu, Lia Farral, Camilo Bavilácqua, Brano Bonin, Nair Prestes, Eliana Coelho. Teatro Nadenal da Comédia, Av. Rio Branco, 179 (224-2356). Da 3a. a
dom., às 18h30m. Ingressos a CrS 40,00 • CrS 20,00, estudantes, às 3as. e 4as., a Cr$ 50,00*Cr$ 30,00,às5as.e 6as.,
• CrS 60,00 e CrS 40,00, aos sáb. • dom. Pressionada
por uma desesperada situação financeira, uma viúva vende o seu suicídio a um programa de televisão.

SEXO E VIOLÊNCIA EM BÚZIOS (brasileiro), de Luiz Antonio
Pia. Com
Rossana
Martins, Milton Villar,
Marcello
Marcello, Francinette e Fátima Leite. Plaza (Rua do Passeio,
78 - 222-1097): lOh, llh45m, 13h30m, 15hl5m, 17h, I8h
45m, 20h30m, 22hl5m. Dom. a partir das 13h30m (18 anos).
Um jovem casal se encontra com uma mulher amoral numa
temporada de verão em Búzios.! O relacionamento dos
três degenera, a ponto de resultar em uma morte, *

A QUEDA (brasileiro), de Ruy Guerra e Nelson Xavier,
Com Nelson Xavier, Isabel Ribeiro, lima Duarte, Hugo
Carvana e Maria Silvia. Cinema-3 (Rua Cde. de Bonfim,
229), Novo Pax (Rua Vise. de Pirajá, 351 - 287-1935),
lido-2 (Praia do Flamengo, 72 — 245-8904): 14h, lóh,

CONTINUAÇÕES
JULIA (Julia), da Frad Zlnnemann. Com Jan* Fonda,
Vanessa Redgrave, Jason Robards • Maximilian
Schell. V*.
ne» (Ay; Pastéur, 184 '- 226-5843): 14hÍ5m,
Í6h45m,
19h, 21h45m. Comedor* (Rua
Haddock
lobo,
145 264-2025):
14h,
16h30m,
19h, 21h30m. Complementos:
Rugas, d* Lenin* Otonl (Veneza), • Rian, Um Decument*
d* 2*. Década, de Eduardo Ruegg (Comodoro)
(14 anos).
Premiado com o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado
a a
atriz Vanessa Redgrave com o Oscar de Melhor
Atrli
Coadjuvante. Durante e década da 20, duas
jovens dividem
experiências, consolidando
profunda amizade qua perdura

O TELEFONE (Telefon), de Don Siegel. Com Charles Bro»son, Lee Remick, Donald Pleasence, Tyne Daly e Alan Badel.
Império (Pça. Mal. Floriano, 19 — 224-5276): 14h30m,
lóh45m, 19h, 21hl5m. Complemento: Cidade d* Bahia,
de Humberto Ribas (16 anos).
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. 4jC

LÚCIO FLÁVIO, O PASSAGEIRO DA AGONIA (brasileiro),
de Hector Babenco. Com Reginaldo Farias, Ana Maria Magalhães, Milton Gonçalves, Ivan Cândido, Paulo César Pereio e Lady Francisco. Roma-Bruni (Rua Visconde de Pirajá,
371 - 287-9994), 13h30m, 15h40m, 17h50m, 20h, 22hl0m
(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 envolvimento
com o Esquadrão da Morte e suas fugas legendárias até
a morte, na cadeia assassinado por outro bandido. •jc^'fc

com

f ;y?!_,

»•'

Complementos: Veredas Mortas, de Vitor AÍmeida
Comédia
(16. anos).
em
torno
da neurose.
Um escritor de humor vive no cotidiano cenas escritas para
interpretação de comediantes e,' em conseqüência, envolve-se em problemas com o tráfego, e ação das autoridades
e outras circunstancias da vida numa grande cidade (Nova
Iorque). Ganhador de Oscar em quatro categorias: Melhor
Filme, Melhor Atriz, Melhor Diretor e Melhor Roteiro Ori-

mas que ela acarreta. Premiado
Festival de Berlim, ^t^

"^^¦aM

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. Imperator (R. Dias da Cruz, 170—249-7982) Olaria:
15h, 17h, 19h, 21 h Politeama, Botafogo: 14hl5m, 17h
30m,
19h25m.
anos).
A história original, o argu(18
mento e os diálogos são do escritor Nelson Rodrigues:
no desespero de afirmar a sua sexualidade, uma recémcasada sai todas as tardes e invariavelmente toma um
ônibus, onde a cada dia encontrará uma nova aventura.

22h.

ginal. *»•»

1.° de junho de 1978

Dileny Campos (14 anos). Uma senhora judia, ex-prostituta
que sobreviveu a Auschwilz, dedica o resto de sua vida
a cuidar dos filhos das jovens prostitutas de Paris. Doente, ela divide sua responsabilidade com a mais velha das
crianças, um menino de 14 anos. •fc^C

AMANTES NO MEIO DO MUNDO (le Milleu du Monde),
de Alain Tanner. Com Olímpia Carlisi, Philippe Leotard,
Juliet Berto, Denise Perron e Jacques Denis. Cinema-1
(Av. Prado Júnior, 286 - 275-4546): 15hl5m, 17h30m,
19h45m, 22h. Complemento: Saveiros, de Gerson Tavares
(18 anos). Um engenheiro diretor de uma fábrica é candidato a deputado de sua comarca e se apaixona por uma
iovem garçonete. A situação peculiar dessa relação cria
uma série de conflitos para ambos. ¦^¦^t-^C
NOIVO NEURÓTICO, NOIVA NERVOSA (Annie Hall), de
Woody Allen. Com Woody Allen, Diane Keaton, Tony
Robert, Carol Kane, Paul Simon e Shelley Duval. Coral
(Praia de Botafogo, 316 - 246-7218), 14h, 16h, 18h, 20h,

mento Urbana, da Silvio Back (M*dur*ir*-2 • Amérki),
Partldelros, d* Clovls Soarpino (Vttérla) (18 mos). A blstó>
'ri*
se passa nos EUA (San Francisco) ond* a Investigação
de um crlm* leva dois amigos • enfrentar um* ergantzação que oculta 5 milhões d* dólares *m contrabando
dentro d* um* cruz do século XVIII. -fe

¦¦¦¦'

quinta-feira,

por toda a vida. A história reproduz vivência da escritora
Lillian Hellman. ¦*"*•¦*

O SEGREDO (l* Sacret), de Robert Enrico. Com Jean-Loulj
Trintignant, Marlene Jobert, Philippe Noiret. Leblon-2 (Av.
Ataulfo de Paiva, 391 — 227-7805), Copacabana (Av. Co— 255-0913), Ópera-2 (Praia de Botafogo,
pacabana, 801
340 - 246-7705), Carioca (Rua Cde. de Bonfim, 338 228-8178): 15h,"l7hl5m, 19h30m, 21h45m. Complementos:
Pça. Tiradentet 1977, de José Joffily (Ópera-2), P. S. te
Amo, de Sérgio Resende (Cirioce • leblon-2), Boca de
Forno, de Ronaldo Nunes (Copacabana) (18 anos). Drama
de mistério e suspenso. Um homem se diz vítima de for;.»
p.ão especificadas, que o matarão se localizado junto a um
casal que lhe dé refúgio. A conduta do fugitivo desperta
suspeitas na mulher, mas seu companheiro vê na aventura
oportunidade de quebrar a rotina de suas vidas, •^tjcif

17h20m,

Rio de Janeiro,

***** sxceiénte -k^r•*•*-* muito bom
->c ruim
regular
**¦* bom

ESTRÉIAS

15h40m,

?

O OUTRO LADO DA MEIA-NOITE (Tha Other
Sido ; *f
Midnight), de Charles Jarrott. Com Maria France Pisier,
John Beck, Susan Sarandon e Raf Valone. Lagoa Drive-ln
(Av. Borges da Medeiros, 1421 - 274-7999): 19h45m, 22h
30m.
anos).
Versão
(18
do
bast seller de
Sldney
Sh*ldon.
Drama
romântico
melodramático
tem
que
Inicio és vésperas da Segunda Guerra Mundial e termina.
n« pós-guerra. Noelle, humilhada e menosprezada
pelo
homem que ama, Larry, faz da vingança a
principal razão
d* sua vida, ligando-se a um grego milionário, Demeris,
que a conhece quando estrela de cinema. A morte da
mulher de Demeris leva Noelle e Larry ao banco dos réus.
Produção americana. Até domingo, -^t
DOIS TIRAS FORA DE ORDEM (Crlm* Bustars), de E. B.
Clucher. Com Terenc* Hill, Bud Spencer • Luciano Catenaco!: Ilh* Auto-Cli)* (Praia de S. Bento - Ilha do Governador) 20h30m, 22h30m (livre). Dois Indivíduos avessos
i disciplina encontram-se
por acaso, em um centro de recrutamento da policia e, para sobreviver, aceitam integrar a organização. Comédia com a dupla da série Trinity.
Produção americana. Até sábado. +C

dom., às 21h. Ingressos a Cr$ 25,00 a CrS 15,00, alunos.
A participação dos meios d* comunicação na criação d*
um mito. Até dia 3 de julho.
EXPOSIÇÃO — Criação do Grupo Ensaio de Teatro Aberto.
Com Edgar Ribeiro • Genilda Maria. Sala Mollêra da Aliança Francesa d* Copacabana, Rua Duvivier, 43. Sáb. e dom.,
às 19h. Entrada franca.
O EMBRIÃO — Texto de Oton Berquió. Dir. de Paulo Ramos. Com Paulo Ramos, Hlchele Naili, Paulo Feltosa, Sandra Eila a outros. Teatro da Aliança Francesa da Tijuca,
Rua Andrade Neves, 315. De óa. a dom., às 21h30m. Ingressos a Cr$ 50,00, Cr$
alunos. Até domingo.

30,00,

estudantes, • CrS

20,00

CENTRAL — Momento de Decisão, com Shirley MacLaine. De
4a. a. sáb., às 14hl5m, 16h40m, 19h05m, 21h30m (14
anos). Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, com Woody Allen.
Dom., às 14h, lóh, IBh, 20h, 22h (16 anos).

ga metragem. De 4a. a sáb., às 14h, lóh, 18h, 20h,. 22h
(livre). Legião dos Mestres do Caratê, com Chen Sing Sang.
De dom, a 3a„ .às 14h, lóh, 18h, 20h, 22h (18 anos).
NITERÓI — O Telefone, com Charles Bronson. De 2a. e
dom.,

às

15h,

17h!5m,

19h30m,

21h45m

(16 anos).

ICARAÍ — A Águia
a dom.', às 13h45m,

Pousou, com Michael Caine. De" 2a.
16h20rh, 18h55m, 21h30m (14 anos).

ALAMEDA — Brasil
longa 'l7h,
metragem. De
15h,
19h, 21h
Dom. às 15h, 17h,

Tricampeão/Copa 70, documentário de
4a. a 6a., às 17h, 19h, 21 h. Sáb., ás
(livre). Mr. Billlon, com Terence Hill.
19h, 21h. 2a. e 3a. a partir das 17h

(livre).
CINEMA-1
2a.

—

O

a dom., às

Segredo, com Jean-Louis Trintignant. De
15h, 17hl5m, 19h30m, 21h45m (18 anos).

TAMOIO — O Telefone, com Charles Bronson. De 4a. a
sáb., e 2a. e 3a., às 16h35m, 19h, 21hl5m. Dom., a partir
das 15h30m (16 anos).
.
.
BRASIL — A Dama do Lotação, com Sônia Braga. De 4a. a
sáb., às 15h, 17h, 19h, 21 h (18 anos). O Telefone, com
Charles Bronson. De dom., a 3a„ às 14h30m, 16h45m, 19h,
21hl5m (16 anos).
ITAIPU — Aeroporto, com Burt Lancaster. De 5a.
a dom., às 20h30m, 22h30m (16 anos). Ladrio da Budá,
-com Renato Aragão. Sáb. e dom., às 18h30m
(livre). *
DRIVE-IN

DUQUE DE CAXIAS
FAZ — As Feras do Sexo, com Maria Isabel de lizngdra.
Programa duplo: Caratê Vingando o Demônio Chinês. Às
14h20m, 17h35m, 19h25m (18 anos).

PETRÓPOLIS
DOM PEDRO - Brasil Tricampeão/Copa 70, documentário
de longa metragem. De 4a. a sáb., às 15h30m, 17h30rò, 19h
30m,21h30m (livre). O Erotêmano, com Gastone Moschin.
Dom., às 13h30m, 15h30m, 17h30m, 21h30m (18 anqj).
PETRÓPOLIS - Noivo Neurótico, Noiva Nervosa,
com
Woody Allen. De 4a. a dom., às 13h30m, 15h30m, 17h30m,
19h30m, 21h30m (16 anos).

SANDUÍCHE - Coletânea de textos de 15 autores diferentes. Dir. de Ari Coslov. Com Angela Valério, Hileana
Menezes, Ivo Fernandes, Luiz Joselli, Luca de Castro. Tea-ro Gláudo Gil, Praça Card. Arcoverde (237-7003). 2as. a
3as.-feiras, às 21hl5m. Ingressos a CrS 40,00. Escolhidos
pelos próprios atores, os textos pretendem constituir um
depoimento sobre a chamada geração sanduíche.
MUSEU DE CERA — Criação de Leonardo Alves e o grupo
Mãos à Obra. Textos de Carlos Drummond de Andrade,
Cecília Meireles, Fernando Pessoa e outros. Estúdio de
Teatro Leonardo Alves, Rua Corrêa Dutra, 99, sobreloja
218. De 6a. a. dom., às 21h. Ingressos a CrS 20,00. Até
dia 2 de julho.

Praça Card. Arcoverde (237-7003). De 4a. a
15m, sáb., às 20h e 22h, dom., às 18h e 21hl5m.
4a. a 6a. * dom., a CrS 30,00, sáb., a CrS
30,00, estudantes. Domingo próximo, às 18h,

6a.,. ès 21 h
Ingressos d*
50,00 a CrS
ingressos ao
preço único de Cr$ 20,00, em promoção da Associação
Pró-Teatro da Tijuca. Unido em torno de um ideal comum, '
o povo de uma aldeia derrota um impiedoso tirano.
A HISTÓRIA E' UMA HISTÓRIA Texto de Millor Fernandes. Dir. de Jô Soares. Com Antônio Fagundes, Sandra
Bréa a Olney Cazarré. Teatro Vannucci, Rua Marquês da
S. Vicente, 52, Shopping Center da Gávea (274-7246). De 3a.
a 6a., às 21h30m, sáb., às 20h30m e 22h30m, dom., às
18h e 21h30m. Ingressos de 3a. a 5a. a dom., a CrS
100,00 e CrS 60,00, estudantes, 6a. a sáb., a CrS 100,00.
Um passeio irreverente por várias etapas da História Universai.
SE MINHA EMPREGADA FALASSE...-Comédia de Mauro Rasi. Dir. de Nelson Xavier. Com Thais Portinho • Sônia
Cláudia. Sala Corpo/Som do Museu de Arte Moderna, Av.
Beira-Mar, s/n9 (231-1871). De 4a. a sáb., às 21h15m,
dom., às 18h30m e 21h15m. Ingressos a Cr$ 50,00, CrS
30,00, estudantes, e CrS 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.
É... — Texto de Millor Fernandes. Direção de Peulo José.
Com Fernanda Montenegro, Fernando Torres, Neila Tavares,
Miriam Pérsia e Nilson Conde.
Teatro Maison da Franca,
Av. Antônio Carlos, 58 (252-3456). De 4a. a 6a., às 21 h,
sáb., às 20h e 22h30m, dom., às 18h e 21 h. Ingressos de
4a. a 6a. e dom., a Cr$ 100,00 e CrS 50,00, estudantes,
sáb.; a Cr$ 100,00. Problemas de casamento, relacionamento sexual e maternidade na visão de diferentes
gerações.
PEDRO CORREDOR — Texto de Altimar Pimentel. Prod.
do Grupo Candelabro. Com Lúcia Helena, Geovaldo Ferreira, Sônia Corte, Apolonio Neto, Carlos Mendes. Aliança
Francesa ide Botafogo, Rua Muniz Barreto, 54. De 6a. a
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Roda Cor de Roda, com Susana Vieira e Edwin Luisi, recebe amanhã
imprensa o convidados para noite de autógrafos do livro Da Fala ao Grito, de
Leilah Assunção, a partir das 201i. A peça, em cartaz no
teatro Glória, terá sessão normal às 21h30m

CADERNO B

Televisão

*•** MUITO BOM
***** EXCELENTE
** REGULAR
irirM BOM
* RUIM

OS FILMES DE HOJE

FLEXAS ARDENTES
TV Studíos - 21h

• Devido à transmissão dos jogos ¦da
Copa do Mundo, a programação ficou
reduzida a apenas três fumes, dos quais
somente Show, Amor e Dinheiro tem
algum atrativo — as presenças de David
Niven e Vera-Ellen, e a cidade de Edimburgo como pano de fundo. Um Morto
em Fuga é mais um policial rotineiro de
TV e Flechas Ardentes um western hú
brido, com Stewart Granger em deeadência.
'¦v,*-

i

'

(Der Olprinz) — Produção alemã de 1965 dirígida por Harald Philipp. Elenco: . Stewart
Granger, Pierre Brice, Macha Meril e Harald
Leipnitz. Colorido.
O chefe apache Winnetou (Granger) e seu
irmão de sangue (Brice) saem à procura dos
assassinos de um amigo, morto quando conduzia uma diligência. Sexto filme da série calcaida em personagem criado por Karl May.

I

SHOW, AMOR E DINHEIRO
TV Guanabara - 0h30m

flE*** x*-;.' <sn

(Happy Go Lovely) >— Produção britânica de
1950 dirigida por Bruce Humberstone. Elenco:
"David Niven, Vera-Ellen, César Romero, Bobby Howes, Diane Hart, Gordon Jackson e Barbara Cooper. Colorido.
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Durante o Festival de Edimburgo, corlsta
de uma companhia de variedades escocesa (Elleu) conhece um milionário (Niven) por quem
se interessa, mas ele, escaldado por aventuras
anteriores, desconfia que so seu dinheiro a
atrai.

B

ÍIM MORTO EM FUGA

TV Globo ~0h50rh
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David Niven em
Show, Amor e Dinheiro
(canal 7, 0h30m)

(Dead Man on the Run) — Produção norteamericana de 1975 dirigida por Bruce Bilson.
Elenco: Katherine Justine, Pernell Roberts,
Douglas, Mills Watson.
John Anderson, Diana
'r'4.;y. ':* '¦;'f
Colorido.
Agente secreto (Roberts) descobre, ao assumir o posto de um colega assassinado, que
estava ligado ao plano para matar um.ofendidato à Presidência dos Estados Unidos. Inédtto na TV.

¦ ¦ Bl

CANAL 2
J lSMSm

João da Silva — Novela didática com o currículo da» quatros séries do 1? grau. Direção
de Jacy Campos. Roteiro de Lourtval Marques.
Lourdes
Com Suely Franco, Nelson Xavier,

Máyer, Vera Regina.
Stadium Espacial — Hoje: Hipismo.
Ílh45m
Selenidades da Abertura ela Copa do Mundo 7a
14h
Colorido.
OU Cft-t. I
Jogo Alemanha x Polônio, direto d* Buenos
. 1»
Aires.. Colorido.
Telecurso 29 Grau — Aula.
, Aula.
GinásticaHMSm
'„
Stadium — Programa do .esporte amador.
17M5m
Sitio do Pica-Pau-Amarelo — Novela infantoISh
juvenil baseada na obra de Monteiro Lobato.
Com Zilka Salaberry, Reny de Oliveira, Jacira
Sampaio * outros. Colorido. ''
Arco-lrit — Programa infanto-juvenil com filmei,
desenhos animados e Plim-Plim, o mágico do
papel.. Hoje: Betty Boop, Minha Amiga Flicka,
Abbot * Costello, O» Batutinhas.
Telecurso 2? Grau (reprise).
-ifMSm - Arco-íris (continuação).
I Preciso Cantar — Musical. Hoje: Mariaa Gata
Manta, Nivaldo Ornelas, Paulo Marquei a outroi. Colorido.
Movimento — Momentos de música clássica o
bale. Hoje: Bale de Consueto Rios. ,
197S — Comentários a debates sobra probleSlkUm
mas atuais.
~S2MJm
lições da Vida - Comentário de Gilson Amado.
Copa do Mundo — VT do jogo Alemanha x
ilh
Polônia. Colorido.

CANAL 4
— Abertura — Padrão a Cora».
— Telecurso 29 Grau — Aulas.
-TVE.
— Telecurso 2° Orau — Reprise.
¦ Silia do Pica-Pau-Amarelo — O» Pirata» da Ca- pilão Gancho. (Reprise).
Daniel Boona — Filme.
— Filme.
Viagem ao Ponde da Mar
""^hfkTr»
-O Munda Animal -.Filma Colorido.
IlhSSm — Globinho — Noticiário infantil com Paula Saldanha. Colorido.
.^,"IlhJOm — Globo Cor Especiel — Detenhos; Sceoby Doa
7M5m
7h30m
7M5m
SbISm

da Copa.
Hojo — Noticiário apresentado por Sônia Maria, Lfgia Maria, Marco» Hummel a Nelson
Motta. Colorido.
- Copa do Mundo — Quem I Quem — Dados
;w.llhlSm
.; v
sobre os países participante».
Gleba na Capa.
'¦*
>" Solenidade d* Abertura da Copa: da Munda
v»
7S. Colorido..
- Joga Alemanha Ocidental x Polônia, dirato d*
ISh
Buenos Airet. Colorido.
>.; lehSOm - Zás-Tré» — Desenho: Pornalonga.
, IThISm — Globinho — Noticiário infantil com Paula Sali tjr*í$.j
danha. Colorido.
17hWm — Sitio do Pica-Pau-Amarelo — Novela infanto-.
juvenil baseada na obra de Monteiro Lobato.
Com Zilka Salaberry, Jacira Sampaio, Rany de
Oliveira, André Velii a outro». Colorido.
' IBbOSm - Maria, Maria — Novela de Manoel Carlos, ba*
»eada em obra de Lindolfo Rocha. Direção de
i, Sjij-Atg:.'; í'; Herval Rossa.no. Com Nívea Maria, Cláudio Ca-,
I !fçt*»-' ;
valcanti, Roberto Pirilo, Roberto Bonfim, Ha* JSs^í'1^. '¦'¦''
roldo de Oliveira, Ana Ariel, Emiliano Queiroz,
l JCRrrtJ
Duval. Colorido.
' '1Bh4Sm- Cario»
HB 7S — Desenhos: Careta a Mutreta. Colorido.
¦ *m
- Te 'Contai? — Novela de Cassiano Gabu» Mandei.. Direção.de Regi» Cardoso. Com Eva Tudor,
Wanda Stefania, llka Soares, Maria Cláudia,
Suzana Vieira, Denis Carvalho, Brandão Filho,
Luiz. Gustavo, Osmar Prado, Célia Biar, Eli(ansiei*. Estar Góes, Roíita Tomás Lopes. Çolorido.
i M1*™ ~ Jernal Nacional — Noticiário apresentado por
Cid Moreira e Carlos Campbell. Colorido.
| (WÍJO— Novela de Janete Clair. Direção da
, J»0Sm- O Astro
Daniel Filho e Gonzaga Blota. Com Francisco
1 *«*'
Cuoco, Dina Sfat, Teresa Rachel, Tony Ramos,Ida Goma», Flávio Migliaccio * Cario» Eduardo
Dolabela. Colorido.
Chico City — Porgrama humorístico. Colorido.
. -JfftSSm
Jornalismo Eletrônico.
i 2Sh
' Mn05n*
O Pule de Gato — Novela de Bráulio Pedroso.
Dir. de Walter Avancini e Jardel Mello. Com
Jorge Dória, Mário Gomes, Sandra Bréa, ítala
Nandi, Milton Gonçalves, Felipe Carona. Colorido.
Amanhã — Noticiário com Berto Filho.
22h40m
. Copa do Mundo — VT do jogo Alemanha x
23b
Polônia. Colorido.

r*íOOlf*ÍTl",',

-llh

7 ;

>

OhlSm - Painel - Noticiário com Berto Filho. Colorido.
ObSOm - Coru)a Coloria* - Filmo: Um Morto om rege.
Colorido. Inédito.

CANAL 6
9h
9h4Sm -¦
,10h
Uh
HhSOm-

TVE.
Inglês com Fitk — Colorido.
Club* doa 700 - Variedadei. Colorido.
Ban, * Ura* Amiga — Filme. Colorido.
Pontos-de-Vista - Apres. d* Gilberto • Vant- '
nha. Colorido.
12h \- Operação Esperta — Apresentação de Cario»
lima a Ricardo Mazella. Colorido.'
12h30m - Agropecuária — Apresentação do Dr Saramago
Pinheiro. Colorido.
- Guerra do» Planeta* — Seriado. Colorido.
13h
- Solenidade de Abertura da Copa do Mundo
14h
,
78. Colorido.
- Jogo Alemanha x Polônia, direto de Buenos
ISh.
Aires. Colorido.
— Thunderbirds — Seriado. Colorido.
I7h
— Aventura* da OvWgan - Seriado. Colorido.
ISh
IShSOrn - A Patota da Zorro - Seriado. Colorido. ,
— João Brasileiro, o' Bom Baiano — Novela d*
I9h
-Geraldo Vietri. Com Jona» Mello, Nalr Balo,
Eunlce Mendes, Laura Cardoso. Cobrido.
'••»*.'-•
¦••¦;— Roda
da Fogo — Novela da Sérgio Jockman.
Com. Eva Wilma, Cláudio Marzo, Oswaldo Loureiro, Maria Ettela, Francisco Mllanl, Geraldo Dal
Rey. Colorido.
JOMOm
O Orando Jornal - Noticiário. Colorido.
longstreet -Filme: A farca da Manta.
22h
Jlh
Informa financab* — Apre». da Nal»on Priori.
. Colorido.
23h05m - Copa da Mundo - VT do jogo Alemanha x
Polônia. Colorido.

CANAL 7 .¦•-'¦-,
llh
IlhSOrn
12h
ISh

—
—
-

UhMrn 14h
ISh

—

17h

-

Padrão.
Curto da Maduras*.
Desenho» — Colorido.
Primeira Hora - Noticiário da utilidade pública o esporte».
Perfil da Cepa - Alemanha x Polônia.
Solenidade da Abertura da Capa da Monda 7S.
Colorido. .
Jogo Alemanha x Polônia, direto d* Bueno»
Airat. Colorido.
Família Dé-Rá Mi - Seriado. Colorido.
Reino Selvagem — Seriado. Colorido.
O» Pioneiro» — Seriado.

17n30m —
—
ISh
— Jornal da Bandeirante» — Noticiário com José
19h
Paulo de Andrade, Branca Ribeiro, Joelmir Betting, Ronaldo Rosa» a Elizabeth Camarão. Colorido.
19fcl0m — Jame» West — Seriado. Colorido.
2QM0m — Mulher Biônica — Seriado. Colorido.
2IM5m - Staraky o Hutch - Seriado.
22h45m - Jernal da Copa.
— Copa do Mundo — VT do jogo Alemanha x
21h
Polônia. Colorido.
OhMra — O» Premiado» — Filme: Show, Amor e Dinheiro.
. Colorido, ide
..(.

CANAL 11
— Jornal da Tarde — Noticiário apresentado por
Jacyra Lucas, Zora Yonara, Norma Ajara. Colo'
"
rido.
12h15m — O» Trô» Pateta» — Filme. Preto * branco.
12h30m — Selar Paraíso —, Novela de Roberto Monteiro.
'Aparecida,
Dir. de Dávid Grimberg. Com Maria
Rui Leal, Felipe Levy, João Luiz e outros. Colofido.
— Batman — Filme: Colorido.
13h
13h30m — A Turma de Zé Colmei» — Desenho. Colorido.
— Solenidade da Abertura da Capa dá Mundo
14h
'~7t.
.Colorido.
— Jogo Alemanha x Polônia, direto de Buenos
ISh
Aires. Colorido.
— A» Aventura» de Gulliver — Desenho.
17h
17h30m — Mr Magoe — Desenho. Colorido.
— Tariã — Filme. Colorido.
ISh
— Oa,Monree — Filme. Colorido.
19b
— Sessão Bangu» Sangue — Seriado. Girntmetto.
20h
'
Colorido.
20hS5m — Horóscopo — Com Zora Yonara. Colorido.
— Sassío da» Nove — Filme: Flexae Ardente».
/ 21h
Colorido. tS;
- Big ValUy - Filme: A Última Düigôncla. Colo21h
rido.
— Copa do Munda — VT do jogo Alemanha x
24h
Polônia. Colorido.
— Jornal da Noite — Noticiário com Raul Duarte,
2h
Marilu Travesso, César Medeiros, Flávio Prado,
Jacyra Lucas, Hamilton Bastos o Nelson Rubens. Colorido.
I2h

D
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Rio de Janeiro,

quinta-feira, 1.° de junho de 1978

ACERVO —'Obras de Romanelli, Lazzarini, Abelardo ZaMARIA ENEIDA AMARAL - Desenhos. Afiança Franca»* do
luar, Pietrina Checcaci, Heitor dos Prazeres e outros. TaMéier, Rua Jacinto, 7. De 2a. a 6a., da» 8h ás 19h30m.
'
bique da Arte, Rua Garcia D'Aviia, 173, loja H. De 2a. a
Até dia 20. Vernlssage hoje, ás 20h30m.
.. .¦¦¦¦:-;"sáb., das 14h às 22h,
MABEL SOIAR E ROBERTO BOTELHO - Pinturas e desenho».
Galeria Macunaima, Funarte, Rua Araújo Porto Alegre, 80.
A VISÃO DE NAVARRO DA COSTA - Mostra de 30 tela»
De 2a. a 6a., das 10h ás 18h. Até dia 14. Inauguração
do pintor impressionista e dois retratos seus, pintadospor
hoje, àt 18h.
José Malhoa e Carlos Reis. Museu Nacional d* Balai-Arte»,
Av. Rio Branco, 199. De 3a. a 6a., da» 12h30m à» I8h30m,
MARIA LÚCIA ALVIM E MARCO PAULO ALVIM - Colagens.
sáb. e dom., das ISh às 18h. Até dia 23.
Divulgação o Pesquisa, Rua Maria Angélica, 37. De 2a. a
GEDA AZEVEDO - Tapeçaria». Galeria Banmo, Rua Ba4a., e 6a„ da» 9h ás 19h, 5a. e sáb., das 9h is 22h. Até
¦
rata Ribeiro, 578. De 2a. a sáb., das 10b às 12h e das 16h
dia 16. Vernhttaoe hojo, á» 21 h.
,
às 22h. Até tábado.
ESTHER NEUGROSCHEL E MAGDALENA TORNOVSKV - Xilo
gravuras. Cantinhe da Arte, Everett Rio Hotel, Rua Prudente
de Morais, 1117. Diariamente, das lOh á» 22h. Até dia 10.
Inauguração hoje, ás 20h.
ROBERT WILLIAM OVERSTAD - Obras em decoupage do
artista norte-americano radicado há oinco anos no Brasil.
I ^^BaMaxai BSxa'^^ "^^BSxaBr 1
Antônio liberal Decorações, Rua Gal. Polidoro, 26. De 2a.
**B]»»1
g-hr^sx! mWimA\\mK
iVI
2x'
a 6a., das lOh ás 19h30m. Até dia9. Inauguração hoje, com
coquetel da» 19h às 23h.
RICARDO NOBRE (MACACO) - Desenhos. Fundaçia Catou»,
te GuRtonkian, Rua Benedito Hipólito, 84. De 3a. a dom.,
das 14h á» 20h. Até dia 12.
.
— —W—^^X-t. • JÊ^'^^m^K^mmmmmm^^^^mmmW^^^^^^f^^m*^ ^™^^*i
HELENOS — Pinturas. Galeria Casablanca, Rua Marquês
-J
VfT: ...;-,^v,^..-!T^:,:.-. -L,.._l_i-L
de São Vicente, 52, loja 368. De 2a. a 6a.,- da» 14h á»
22h, sábado, da» lOh á» 21h. Até dia 10.
'\::
Kaiuca encerra.
'":
SAMICO E GUILHERME FARIAS - Mostra de litografia».
segunda-feira sua individual
Gravura Brasileira, Rua Belfort Roxo, 16] B. De 2a. a 6a.,
¦'
. / ¦' .
das 14h á» 22h.
¦ :'
na Eucatexpo ,
?"
QUEIROZ — .Tapetes e tapeçarias. Galeria Textura, Rua V'nconde de Pirajá, 580, tubsolo. De 2a. a 6a., da» lOh ás
19h, sáb., da» lOh ás 14h. Até dia 14.
SAIUZ — Quadro» pintado» em pedra. Clube doa Doce.
CONTRIBUIÇÃO DO NEGRO AO FOLCLORE BRASIlÉIRO radore», Av. Copacabana, 1100 — 2.°,'andar. Da 2a. a 6a.,
Mostra reunindo 17 orixá» de terreiro» (manéquln» em tadas 18h ás 22h. Até dia 5.
manho natural vestidos com as roupa» específicas e com
COLETIVA — Mostra de pintura» de Jofran Ferre, Lívia e
as ferramenta» dá culto executada» am artetanato de meHermtnia Machado, talhas de Wilson Alvarenga e ceramltal, palha» da costa e búzio»), objetos de cerâmica; fio»,
ca» de Ximena. Galaria de Arte da Biblioteca Regional de
conta», oferenda» e adereço» de terreiros de vários
guias,
Copacabana, Av. Copacabana, 702 B — 49 andar. De 2a.
Estados brasileiros, pano»-da-costa - africano» e baianos, esa 6a-, da» 9h ás 18h. Até dia 9.
cultura» e máscaras da África Ocidental e, de Recife, a
.
DAKIR PARREIRAS — Primeira exposição póstuma de pincoleção de peças qua compõem o Maracatu de dona Santa.
Rua Teixeira
.turas do artista. G a I * r I á . Irlandini,
Galeria Rodrigo Melo Franco, da Funarte, Rua Araúio Porde Melo, 31. De 2a. a 6ay das 14h às 23h, sáb., das 14h
to Alegre, 80. De 2a. a 6a., das lOh às 18h. Até
'
'''¦..¦
S
.
às 19h. Até dia 17.
amanhã.
DIROI — Pinturas. Clube Portugut» de NHeréi, Rua Lara
CARMEM MIRANDA - Mostra de objeto» de uso pessoal
Vilela, 176, Ingá. De 3a.' a dom., das 16h às 22h. Até
da artista e de audiovisual «obre sua carreira. Museu Car'.
' '
¦
dia 10.
mem Miranda, parque do Flamengo, em frente ao n.° 650
;
THAIS A. — Pinturas inspiradas na art* dos índio» carajás.
da Av. Rui Barbosa.. De 3a. a dom., da» Mh às 17h.
Galaria Sérgio Milüet da Funarte, Rua Araúio Porto Alegre,
ATELIER ANTÔNIO PARREIRAS - Recomtituição do Atelier
80. De 2a, a 6a„ da» lOh à» 18h. Até dia 14.
.
do artista, com mostra de pintura» e objeto» de uso pes47, -Ingá,
KAIUCA — Pintura». Galaria Eucatexpa, Av. Princesa liasoai. Museu Antônio Parreira», Rua Tiradentes, ":-t
. .*¦¦
bel,' 350. De 2a. a 6a,, daa 14h às 22h. Até dia 5.
Niterói. De 3a. a'dom., da» 13h à» 17h.
!
OS BICHOS Dl MAX NAUENBERO - Mostra de fotogra-"
O TEATRO NO RIO — Mostra histórica do teatro no Rio'
XV até o século'-XX. Museu de»
do
século
fia». Feyar da Sala'Cecília Meireles, Lgo. da Lapa, 47. Diade
Janeiro
'
.'
13h '
... ¦''¦.
rlãmente, da» lOh às 20h.
Teatros, Rua S. João Batista, 103. De 3a. a dom., da* '..'
'
¦
'.
¦
à»17h.y
.' -;-\'
ACERVO — Obras dé Scliar, Cario» Bracher, Rapoport, MarMETRÔ
DO
ESCAVAÇÕES
NAS
,
tinho de Haro, Ferneie e Mario Polo. Galaria Trava, Rua
PEÇAS ENCONTRADAS
Marquês de São Vicente, 52, loja 260. De 2a. a sáb., das
Mostra de 30 peças, entre as quais uma vertebrada ba-/.
9h às 22h. Na Travo II, loja 166, mostra prévia do pintor
leia, garrafa» de porcelana, vidro» de perfume, (fotes d*
¦
Rubem Ismaioto.
remédio» a um peio de rede de pescar, encontrada» no»
trechos localizados em frente à Central do Brasil e na GI6COLETIVA — Pintura», gravura», tapeçaria» e desenho» de
ria. Mu«»u Histórico da Cidade, Estrada Santa Marinha,
Augusto Rodrigues/ Milton Dacosta, Roberto Delamônica,
»/n.°. Parque da Cidade, Gávea. De 3a. a 6a. da» 13h ¦''
Rachel Strosberg e outro». Hotel Arpoader Inn, Ru* Franàs 17h, sáb. e dom., das llh às 17.h. ¦¦'.;.;,
cisco Otaviano, 117. Diariamente, das~10h às 24h. Até dia
5-;
A CASA - UTENSÍLIOS E ADORNOS - Exposição reuhindo colchas.a tapetes feitos em tear manual na ciclade de ;
ACERVO — Obra» de Sigàud, Georgina de Albuquerque,
Sião, miniaturas de casas de sapê do Pará, fogareiros, fer"objetos
Sami Mattar, Lazzarlni, Quaglia, Romanelli e outro». Galaria'
de utilidade doméstica, máquina de
ros antigos,
lebreten, Rua Visconde de Pirajá, 550. De 2a. a 6a. da» lOh
manual,
cerâmicas, gaiolas, vasos, cestas, lampacostura
àt 22h, sáb.,. das lOh às 18h.
rinas, etc. Museu d* Arte» • Tradições Populares, Rua Presidente
Pedreira, 78, Ingá, Niterói. De 3a., a dom;, da»
nanquim
e
Desenhos
a
HENRIQUE
GASUO MANOEL
,
Uh às 17h. Até dia 18.
lápis de cor. Etcala de Arte» Visuei», Rua Jardim Botânico,
UM DIA EM BOM JESUS DOS POBRES - Moatra de foto414, Parque laje. De 2a. a 6a., das 8h à» 22h.
grafias de Danielle Grobsheiser sobre a vida cotidiana de
ACERVO — Obra» de Marcier, Ibero Camargo, Djanira, Bruum vilarejo do Recôncavo Baiano,, particularmente a* muno Gorgi, Carmélio Cruz e José Maria. Galeria Domui, Rua"
lheres da região. Aliança Francês» de Botafogo, Ru* Muniz
Joana Angélica/ 184. De 2a. a;6a.; das 14h à» 22h, láb.,
Barreto, 54. Diariamente, da» 17h às 21 h, Até dia 10. ¦
da» 16h àl 2.1h. Até dia 30. ! ,
.
;
LOUÇAS INGLESAS E RELÓGIOS ANTIGOS - Dua» mostra»
—
desenho»,
litografia»,
COLETIVA
Aquarelas, caricatura»,
paralelas, a primeira apreientando cerca da 30 peça» da
"gravura* de
artistas brasileiros
xilogravura», tarlgrafla» ;e
coleção de Clotilda de Carvalho Machado, netre «opeira», .
* estrangeiros e gravura» a estampas antigas. Estampa,
fjoreira» e peças de aparelhos de chá a jantar; a, a tada» lOh
De 2a. a 6a.,
Rua Vise. de Plrejá, 82, loja 105.
gunda integrada por 21 peça» do acervo do Mu**Ur com'
'-::-,
"..,,•¦¦'•'¦
a»'i8h.-.-;.¦¦ ¦¦••¦";'',.':-;-;
:.i
plementada por um histórico dos primeiro» relógio» usados
ABSURDO ZAIUAR - Pinturas. Galeria Ipanema, Rua Anípeol homem: quadrante» ou relógio» de »ol, relógio» de
bal de Mendonça, 27. 2a., das 14h às 22h., de 3a.'a 6a., ! fogo, ampulhetas a clepsidra». Museu Hitterico d* Estado
Niterói. De 3a.
das lOh às 22h. sáb. a dom.; cias Víhàs 21h. At'é dpmlii- ' do Rio. Rua Presidenta pedreira, 78, Ingá, ';
'
'^'i ,
•'¦.'
¦".'•?" --- *¦
e dom., das 13h à» 17h.'Até dia 30. ;
.:'::¦;
:; ¦
.' ¦-.
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ZYJ.453
¦ AM-940 RHz - ;OT-4875 RHz
Diariamente das 6h Is 2h30m
8h30 - HOJE NO JORNAL DO BRASIL.
Apresentação de Eliakim Araújo.
; 8h35m — ROTEIRO —'Produção e apresentação de Ána Maria Machado.
9h - INFORME ECONÔMICO - Produção da
Alcide» Machado e apresentação de Eliakim Araújo.
ISh - MÚSICA CONTEMPORÂNEA - Programa:
Santana. Produção de Alberto Cario» de Carvalho a
apresentação de Orlando de Souza.
23h — NOTURNO — Lançamentos musicais, dastaques internacionais, entrevistas. Produção e apresentação de Luís Carlos Saroldl.
JORNAL DO BRASIL INFORMA - 7h30m, 12h
30m, 18h30m, 0h30m. Dom., 8h30m, 12h30m, IBh
. 30m, 0h30m. Apresentação de Eliakim Araújo, Jorge Nedehf e Orlando de Souza.

FM-ESTÉREO*.—.' 99.7 MHz

ZYD-460

|Í|i^pSsj9
Diariamente du 7h à lh
HOJE
20h — Transmissão quadrafônica — SQ —' Sinfonla n.» S, em SI Menor — Inacabada, D. 759,
da Sçhubert (Filarmônica de Berlim e Karajan —
25:27). Harmaniamei** (Miiia n.» 12, em Si Bemol),
de Haydn (Blegen, Stade, Riegel e Estes, Coro de
Westmlmter, Filarmônica de Nova Iorque e Bernstein — 44:37). Quadre» de uma Exposição, de Mussorgsky-Ravel (New Phllharmonia e Cherles Macker.
ra» - 31:47).
—
—
2 Noturno», Op.
2
canais
Stereo,
21h50m
27, de Chopin (Pollml- 10:00). Concerto em Mi
Bemel, para Violino, Corda» * Baixo Continuo, da Vi—
valdi (Franzjosef Maier e Collegium Aureum
18:00). Concertino de Câmara, para Saxofon* Contraho e II Instrumento», de Jacques Ibtrt (Rouswau
* »oll»ta» da Orquestra Paul Kuantz — 12:50). Sonata- am Di Menor, par* Violino • Crave, BWV
1017, da Bach (Grumiaux é Eglda G. Sartori —
15:20). Concerte em Ré Menor. paraÓboé. Corda» e
Continuo, d» Alessandro Marcello (Holliger —
12:16).
AMANHA
20h - Entrada, Trumpet Vehintary, Prelúdio e
Ária, Mlnuete», The Queen'* Dolour e Abertura Salane, de Purcell (Pierre Cochereau, Maurlce André
e conjunto da metal» -18:07). Trio n.° 15, em Sol'
Maior, para Piano a Corda», de Haydn (Beaux Art»
— 18:00). Concerto em Sol Menor, para Órgão, 2
Oboé» e Orquestra de Corda», Op. 4/1, de Haendei (Collegium Aureum — 16:15). Tocata em Sol
Maior, BWV, 916, de Bach (Pommier - 7:28). le*
Forain», bala de Henri Saügúet (Orquestra Lemouraux e o autor — 26:45). L'Enceuregemant, para 2
Violões, Op. 34, de Sor (Williams e Bream 14:15).
Choro» n.° 6, de Villa-lobos (Rias de Berlim e o
autor — 25:35). Sonata am Ré Maior, para Violino
a Piano, K 306, de Mozart (Szerlng e Haebler —
21:54). Hary Jane» -Suite, de Kodaly (Haiting -,
22:29).

Rádio Cidade
ZYD-462
Os grande» sucessos da música popular do» ano»
tO/70 * o» melhore» lançamento* em música nadoml e internacional. Programação: Alberto Cario» d*
Carvalho e Cario» TownsendCIDADE DISCO CLUB - Ò «om das discoteca» ca-.
riocas. De 2a. a 5a., das 22h às 23h. 6a. a sáb., da»
22h.àt 24h. Produção de Carlos Townsend. Apretenteção de Ivan Romero.

;

.loureiro, 45 (256-2746). De 4a. a 6a., às 21hl3m, sáb., à»
20h e 22h, dom., às 20h30m. Ingressos de 4a. a 6a., e
dom. a Cr$ 80,00 e &$ 50,00, estudante», *áb., a Cr$
100,00 e Cr$ 60,00, estudantes.

Show
TEATRO
MACAU' EM CONCERTO - Show do cantor, compositor
Ru* Manoel de
Teatro Leopoldo Froe»,
V violonista.
Abreu, 16 (718-7645), Niterói. De 5a. a dom., às 21h.
Ingresso» a CrS 50,00 e CrS 40,00.
CARMEM COSTA DE PONTA A PONTA - Espetáculo sobre a vida e a carreira.da cantora Carmem Coita. Participação dos atores Denise Assumpção, Narciso Assumpção, Ângelo Marcus, Abelardo Sendro, e. do conjunto
formado por Domingos Moraes (piano), Zerró (contrabaixo),
Marcos André (bateria), Paulinho (pandeiro), Wanderley
Silva (violão) e Bebeto (trombone). Auditório da ABI, Rua
Araújo Porto Alegre, 71—99 andar. Hoje * amanhã, à»
21 h. Ingressos a Cr$ 50,00.
PASSAGEIRO DO VENTO — Show do cantor e compositor
Reginaldo Bessa acompanhado do conjunto Somos Apenas
Bons Amigos, formado por Aécio Flávio (teclados), Cleto
(»ex e flauta), Celso Guima (bateria) e Sérgio Brandão
(baixo). Teatro Ipanema, Rua Prudente de Morais, 824 ....
(247-9794), De 3a. a dom., às 21h. Ingressos a Cr$ 70,00
a CrS 40,00, estudantes. Até domingo.
PROJETO VITRINE — Série de espetáculos com artiita» novo» e consagrados. Hoje: A compositora e cantora Sueli
Costa e conjunto Quatro Cantos. Direção de Tereza Aragão.
. Sela Funarte, Rua Araújo Porto Alegre, 80. De 2a. a
6a., à» 18h30m. Ingressos a CrS 20,00.
COBRA DE VIDRO — Show do» 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, bioia e guitarra).
Direção e roteiro de Túlio. Feliciano. Direção musical de

Musica
1.» PANORAMA DA MÚSICA BRASILEIRA .ATUAI - IV
concerto: música «letroacústica. Programa: Auto-Retrato
sobre Paysage Portena, de Jorge Antunes, Curara II, de
Rodolfo Ceesar, S/4 — Para Fita Magnética e um Instrumento, de José Maria Neves, Quebrada» da Mundaréu, de
Aylton Escobar, e A-Jur Amô, de Vânia Danta». Intérpretes:
Nisse Rissone (contralto) e Vânia Dantas .(programação e
manipulação da aparelhagem eletroacústica. Salão leopoldo Miguei da EM, Rua do Passeio, 98. Hoje, às
17h. Entrada franca.
AMATI ENSEMBLE BERLIM - 3.» concerto da Serre Azul,
com o conjunto alemão sob a regência de Rainer Koeble.
Programa: Concerto Grosso n? 16 am Ré Maior, de Haendei. Concerto para Oboé a Orquestra de Cordas em Dó
Maior KV 314, de Mozart, e Sinfonia n? 92 om Sol Maior
"Oxford", de Haydn. Sala Cecília Meireles, Lgo. da lapa,

Luiz Cláudio Ramo». Teatro Cario» Geme», Pça. Tlradente» (222-7581). De 4*. a 6a., is 21h30m, sáb. a dom., às 21h.;
Ingressos: 4a. e 5*., a Cr$ 60,00, 6a. e dom., a Cr$ 100,00
a Cr$ 60,00, estudantes, sáb., a .CrS 100,00. Ingressos à
venda no local e na livraria Muro, Rua Visconde de Pirajá, 82, tubsolo. Se forem adquiridos com uma semana
de antecedência, terão desconto de 10%.
OUTRA VEZ CARTOLA — Show do cantor e compositor
Cartola acompanhado de Luís Otávio Braga (violão), Rossini
Ferreira (bandolim), Walmar (cavaquinho), Teo (violão de
seis cordas), Marcos Ariel (flauta), Pezão, Zezinho e Jorge
(ritmo). Teatre Ciar* Nunei, Rua Marquês de São Vicente,
52 - 39 andar (274-9696). Da 4a, a dom., à» 21h30m. Ingressos de 4a. a 6a. e dom., a Cr$ 100,00 a CrS 60,00,
sáb., a CrS 100,00. Até domingo.
O HUMOR DE SÉRGIO RABIllO com direção de .Paulo Joaé. Teatro

do humorista
Rua Pompeu

REVISTAS
MIMOSAS.» ATE CERTO PONTO -, Shew de traveiti».
Com Geórgia Bengston, Angela léclery, Krlna, Marline
Cauanova, Rosana Brenson, Theo Montenegro e participação
especial d* Edton Fharr. Teatre BrigiH* Blair, R. Miguel Lemos, 51 (236-6343). De 3a. * 6*., às 21h15m, sáb., às
21hl5m * 22hl5m, dom., àt 19hl5m e 21hl5m. Jngré»sos,
de 3a. a 6a., a CrS 60,00 e Cr$ 30,00, estudante», »áb.,
'
a Cr$ 70,00 e dom., a CtS 60,00.
CAFÉ-CONCERTO RIVAL - De 3a. a sáb., três programaçõet diária». A» 20h30m, lia* Cobram Taxa de luxe,
com Tutuca. Às 20h30m — Show da Bonecas, »hew de
travesti». À» 24h. — Strip Shew, com Tutuca, Eddy Star,
Evarardo Cé»ar Montenegro e Gugu Olimecha. Rua Álvaro
Alvim, 33 (224-7229). Couvert de CrS 70,00, sem consumação mínima.

CIRCO
Macalé:
até
domingo
em
Niterói
•
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CIRCO OARCIA — Espetáculo de circo e mu»ic hall, com
. uma troara* de 50 artistas e técnicos. Principais atrações:
índio» colombianos am números acrobáticos, Galatéia, a
treinadora» da elefante», 40 bailarinos. Marcos, o rei do
equilibrismo, A» Wazirs (trapezistas), Globo» Rolante», e o
grupo folclórico argentino Os Pampas, Av. Presidente Vargas. Praça Om*. De 3a. a dom., à» 21 h. Matinô» 5a., às
17h, »áb, dom. e feriado» à» 15h e 17h30m. Ingressos e
crianças), CrS 40,00 (arquibancadas
CrS 25,00
'adultos), (arquibancadas
CrS 60,00 (cadeira de pista) a CrS 100,00 (cadeira
'..
:
especial).

fanth), de O. Pinto, Prelúdio e Fuga Op. 29, de Tanaiev,
Sonata em Ré K 44S, de Mozart, Grande Sonata, de PouIene, Dantes Andaluns, d* M. Infante, * Varieçõ*» «obre
um Tem* de Paganini, d* W. Lutoslawsky. Sal* Ceciiia
Meireles, lgo. d* Lapa, 47. Amanhã, à» 18h3Òm. Entrada franca.

ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA - Concerto «ob a
regência do maestro luac Karabtchevsky. Programa: Sinfonla Concertam», de Prokofieff (solista: violoncelista Ja1." PANORAMA DA MÚSICA BRASILEIRA ATUAL - V conno» Starker), Intaraçõe» Axintóticas, de Cláudio Santoro
certo: Tema e Onze Variações, de Dinorah de Carvalho,
Teatro
Municipal
e Sinfonia Patética, de Tchaikowsky.
Canções da Emília, de Nelson de Macedo, Prelúdio nf 2, . (263-1717). Sábado, às !6h30m. Ingressos a CrS 750,00,
de Emílio Terraza, Cinco Pequenas Peças Op. 6, de David
frisas e camarotes, Cr$ 150,00, poltronas e balcão nobre,
Korenchendler, Prelúdio o Toccata, de Dulce Leal de Souza,
CrS 120,00, balcão simples, Cr$ 100,00, galeria e Cr$ 60,00,
Dança do Índio, de Diva Lyra, Mak Tub I, de Mário Ficareiestudantes na galeria.
li. Prelúdio II, de Willy Corrêa de Oliveira, e Sonata-FantaMARIA LUIZA CORKER — Recital da pianista interpretando
sia Op. 21 n? 1, de Maria Luiza Priolli. Intérpretes: pianisFantasia Cromática e Fuga BWV 903, de Bach, Novelettes
tas Esther Naiberger, Diva Lyra, Sônia Vieira, Mary Benaion
n.° 1, de Schumann, Sonatina, de Ravel, Prelúdio da» Bae Murilo Santos. Saião Leopoldo Miguez da EM, Rua do
chianas Brasileira» n.s 4, de Villa-lobos, Nordestinado», de
Passeio, 98. Amanhã, às 17h. Entrada franca.
-s Cussy de Almeida, e Nezarethiana, de Marlos Nobre. AudiGRANDES VESPERAIS — Reinicio da série com recital do
tório das Faculdades Integradas Estacio de Sá, Rua do Bisduo pianístico Nelly e Jaime Ingram. Programa: Cenas Inpo, 83. Sábado, às IBh.

47. Hoje, às 21h. Ingressos a CrS 90,00, platéia, OS
70,00, platéia superior, e CrS 50,00, estudantes.
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calcado em dados concretos e recentes.
A Sensora, firma responsável pelo
trabalho de sensoriamento remoto,
existe desde que Luís Henrique Azevedo terminou seu trabalho no Projeto
Radam — criou-o em 1965 e coordenou-o até 1973. O primeiro projeto
realizado pela Sensora foi para a Co-,
lombia. Sao cerca de 20 técnicos trabalhando na área de estudos globais,
mas contam com apoio do Instituto
de Pesquisas Espaciais. Ela é a única
firma do gênero na América do Sul.
Nós estamos capacitados para,
a
qualquer momento, fazer o levanta¦¦¦¦,.¦
r
¦•
'
• • '.',...
gft,
mento de uma série de dados e proble't ':..-•. ,•;¦••'.•¦
'
¦
¦ .'".:'.
í_
mas, como detecção e controle de áreas
Se há seis meses tivéssemos a rheteçrológicos: Os satélites da série desmatadas, localização de incêndios
tecnologia de sensoriamento remoto Landsat -voltam a qualquer ponto da em florestas, pragas e doenças em
hoje existente, em plena operação, po- superfície brasileira, a cada período de áreas cultivadas. Temos recebido apoio
deríamps ter previsto os problemas 18 tuas. No dia 5 de março foi lançado- do Governo para a criação de pacotes
ocasionados nas safras, em virtude das mais>um satélite dessa .série, o que re- tecnológicos operacionais na área de
secas prolongadas' no Sul. A afirma- duziu esse período para nove dias. sensoriamento remoto para serem apliem problemas prioritários de
ção é do geólogo Luís Henrique Azeve- Dentro da sistemática metodológica da cados
do, o homem que idealizou o projeto previsão de safra, os fatores que se tor- interesse nacional.
Radam, e que através Sesora, vem nam difíceis de se determinar pelos
Embora já tenhamos toda essa
desenvolvendo estudos de recursos mi- métodos convencionais de Inquéritos tecnologia, na
prática, a utilização
nerais, meio-ambiente, planejamento locais, são perfeitamente .localizados ainda tem sido'reduzida,
e o geólogo
satélites..
urbano, entre outros; através do sen- pelos sensores instalados nos
Luís Henrique Azevedo explica por
soriamento remoto. Ao mesmo tempo, O principal fator, dá utilização do sa- que: . • . • ;\-- •-',¥
a Sensora é a única entidade a promo- télite na previsão das safras está na
Infelizmente, nem 5% das
ver cursos especializados para esse fim, propriedade que possuem de Voltar a
aplicações já operacionais, de Sensoe já vem atendendo, inclusive, a pedi- mesma região em períodos definidos.
riamento remoto está sendo utilizado
dos de trabalhos para outros países da
órgãos oficiais. Acreditamos, que
América do Sul. O que é sensoriàmenpor
¦ ¦ ¦
seja pelo desconhecimento dessa tecto remoto e seus;fins específicos, o
nologia, que aplicada, poderia soluciogeólogo Luís Henrique Azevedo define
com precisão:
Segundo o geólogo Luís Henrique, nar um grande número de problemas.
e A área oficial, através do Instituto de'
Sensor remoto é qualquer equi- a previsão é feita em vários estágios
Pesquisas Espaciais,, tem nos dado
Signifidiferentes.
abstração
níveis
de
pamento que detecte uma informação ca que atualmente já se pode ter uma apoio no desenvolvimento dos nossos
sem qualquer contato entre o objeto e
de safras. Os está- estados. Mas no geral, ainda estamos
esse equipamento. Ele serve para, atra- primeira estimativa
do situados no campo da teoria, quando
de
aperfeiçoamento
gios posteriores
vés de estudos do solo, fazer o levanta- método
poderíamos estar ria prática. A unise sensoriamento estão sendo já
ca solução para transferir essa tecnomento de recursos naturais, pesquisas desenvolvidos
dè
PesquiInstituto
aos diversos órgãos oficiais, sede recursos minerais,, recursos hídricos sas Espaciais, pelo
vinculado ao Con- logia
ria a elaboração de relatórios explicae vem sendo usado para os planeja- selho Nacionalórgão
Desenvolvimento
de
tivos de várias aplicações, acompamentos urbanos e regionais, principal- Científico e Tecnológico.
nhados de exemplos reais, abrangendo
mente para a agricultura.
. — O Brasil possui, atualmente, todas as suas áreas de utilização. E' o
No caso particular do estudo dé instalado em Cuiabá,
uma estação que chamamos de Pacotes tecnológiáreas cultivadas, o sensor remoto tem receptora de dados coletados por sa- cos Operacionais da Aplicação de Senimportância fundamental e sua utili- télites Landsat. Estas imagens são re- soriamento Remoto; Por exemplo:.nós
faríamos o mapeamento - rodoviário,
zação oferece uma ampla possibilidade cebidas pelo Instituto de Pesquisas
de vantagens:
Espaciais é transformados em "foto- levaríamos ao órgão responsável, exmaterial plicando o desenvolvimento do trabaJá existe no Brasil unia siste- grafias". Nós recebemos esse
feitos
os es- lho é das técnicas, para que ele pudessão
e
com
nossos'técnicos,
mática de previsão de safras que é fei- tudos. Um dos
se ser implantado sistematicamente.
estamos
projetos
que
ta pelos órgãos federais e estaduais, desenvolvendo no momento, que con- No momento,,- a Sensora Ltda. está
através de métodos tradicionais de es- sideramos da maior importância pára promovendo, com apoio do IPE, um
tatística e coleta de dados locais. En- o ^desenvolvimento nacional, é o ma- curso intensivo sobre as aplicações de
tre as variáveis necessárias que são de peamento
da ocupação atual do espaço sensoriamento remoto nas suas várias
conhecimento necessário para se fazer brasileiro, ou seja, o uso da terra. Nes- áreas, ministrado por nossos técnicos
a previsão das safras, a grande maio- se estudo, são apontadas ¦ todas as e convidados. A duração e de uma seria pode ser determinada, através de áreas cultivadas, o posicionamento das mana, full time, com duas turmas de
satélites. Por exemplo, a área total florestas, localização dos núcleos po- 15 alunos. E estamos trabalhando
cultivada,, o estado das plantações e pulaçionais, distribuição de recursos
também em projetos do exterior, de
também informações das condições hídricos, etc. De posse dessas informa- países da América do Sul e Central,
meteorológicas,, neste caso, utilizando- ções; os órgãos .oficiais poderão impor que até agora têm sido mais numerose as espaçonaves chamadas satélites diretrizes de reorganização do solo, sos que o Brasil.

REMOTO

Televisão

O FUTURO
DA PESQUISA
TECNOLÓGICA

M'

Maria Helena Dutra

EQUIPE E DESTAQUE
A parte carioca do
Jornal da Bandeirante
finalmente foi
reconstituída. Sua
pequena equipe agora já
tem diretor, Newton
Rodrigues, editor-chefe,
Peri Cota, e chefe de
reportagem, Alceu
Nogueira da Gama. Ê
grande a responsabilidade
des..es profissionais na
manutenção do bom
trabalho informativo .
que este jornal nos
acostumou e que, aqui~
no Rio, foi muito bem ,
defendida por Silvio
Júlio Nassar que o
chefiou. A parte paulista
do noticioso — que
infelizmente é pouco
nacional — é de antiga
e reconhecida qualidade.
Nela, porém, há que se
destacar o trabalho
diário do jornalista
Joelmir Betting.
Especializado em
economia, consegue
informar e interpretar
os fatos desta área
numa linguagem exata,
sem preciosismos pu
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ESPERA?
Parece nome de filme;
Mas é a síntese da sensação que agora sentimos ao
ver mais uma vez Isto é
Hollywood, que a Rede
Slobo exibe todas as quartas-feiras i no horário de
22h50m. Quando o programa foi anunciado, todos
que gostam de cinema imediatamente se entusiasmaram. Não por esperar maravilhas mas por ter pelo
menos, uma hora por sémana, a oportunidade de
curtir velhos e novos idolos, rever ou conhecer cenas famosas e ser informado de um mundo de curiósidades que, embora superfluas, tem irresistível iascinto. Além disso, e talvez

PERDIDAS

o mais importante, ficar
livre de tantos detetives e
da violentação ideológica e
física dos seriados de sempre. Pena que deu tudo
errado. O programa nada
mais é do que uma peça,
até surpreendente, de má
propaganda de um centro
produtor que sempre usou
muito bem a publicidade.
Só que desta vez, abusou.
Em lugar de fixar imagens ou detalhar acessorios que parecem irrelevantes mas são importahtissimos pára a criação
destas, preferiu o caminho
dos cortes abruptos, das
recordações atropeladas,
do enquadramento de lembrancas. Deu-se lá, enfim,

CANWS
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TEATRO COPiCABíNJ

RQGER .STAÇY .
MOORE KEACH

SUCESSO AtSOLUTOI 2 ÚLTIMAS SEMANAS
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di FAUZI ARAP (PRIMIO MOUIRE 771
'•"
com Joio Joii Pompeo (Prêmio Mollire: 77), Cwloi Alberto Ricalli a Alvare Guimarães. - Dii.i Fauzi Arap. — Can; e Fio. Tawfik.
De 3a. a «a.: 21,15 h. - Sáb».: 20 * 22 h - Oomi.i 18 a 21,15 h.
CURTÍSSIMA TEMPORADA no TEATRO DULCINA - Reurvati 232-5817
Colaboração: SNT/DAC/FUNARTE/MEC

^^__________F ^_H

WMMMMW^*^.^p^^K^Li^^mWk *__¦____••.. ^^_!_BiB '*____^__r
-'
fl MMMMJ^^íWWÊmmMMmmÊÊ^^ÊMMML'MT*
-^SmmVmm

I

mm
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cem liRTA IORAN - FUIPI CARONI
tQCIO MAURO - DHCÍ MIOUACIO
CARIOS LEITE - ANI1ZA UONI FERNANDO JOSI - VONI CATRAMIY
* REOINA TIIXHRA. '
Dir.! JOSÉ RENATO
Cen.: Wuniz Zilberberq .
Fiqi."Hoie Gregório Faganfillo ¦it 21.12 horu
.
Hoie: Cr$ 50,00 (Ettuds.!
TEATRO OA PRAIA - R. Francisco Sá,
ReiervM. 267-774? * 287-7794
. Patroa.: SNT/DAC/FUNARTE. MEC

LÁ EM CASA
E TUDO DOIDO'

RIBEIRO

WfM

Comédia de Ray Cooney e John Chapman
Adapt.: João Bethencoürt

CRSfííS
QUADRADOS

m
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o festival da edição pela
edição. Algo que já aconteceu por aqui e está acabando, graças aos céus,
porque só agrada e tem
sentido para o virtuose que
o executa. A parte literária da peça promocional
segue o - mesmo apogeu
mental. Os temas são os
mais batidos possíveis e o
texto enaltece apenas sem
nunca acrescentar dados,
realizar alguma conotação
crítica ou mesmo tentar
colocar um certo humor
num assunto que, sejamos
justos, não é tão sério. Ou
melhor, que parece não ser
assim ao receber este tratamento apenas digno de
maus produtos.
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O MAIOR FUTCSOL DO MUNDO HO MELHOR
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popularismos,
absolutamente por
todos compreendida. Um
feito realmente
extraordinário no Brasil
de hoje onde impera
<
um esdrúxulo dialeto
para. encobrir, baralhar
e tornar inatingível
ao leigo qualquer fato
econômico. Joelmir, ao
contrário deste hábito,
os explica bem e,
mesmo com um ar
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muito sério, consegue
até colocar humor e
ironia nas suas
apreciações técnicas.
Pena que para a equipe
ioda, carioca e paulista,
faltem equipamentos
e dinheiro para um
rendimento maior.
Os repórteres,
principalmente, são
,,
muito mal pagos
•
lutam com mil e uma
dificuldades para
realizar uma razoável
cobertura. Esperamos
que estes dados sejam
discutidos e resolvidos
na reunião que, nos
primeiros dias de junho,
o grupo responsável'pela Rede vai fazer
pata planejar a
programação de 1979
onde, dizem, haverá
novidades e mais
descentralização das \
emissoras que a
constiuem. Se fornecerem
verbas adequadas ao
jornal, teremos
finalmente uma
boa opção. *•.

***********************

As ultimas do mundo
infantil estão no Caderno
de Quadrinhos.
No Jornal do Brasil
todos os domingos»

:

"OUTRA

VEZ CARTOLA"

SOMENTE ATÉ DOMINGO
Diariamente fl. 21 .10 hcas
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UM ESPETÁCULO
PARA
TODAS AS IDADES
De 3a. a Dom.: 21 h>. Mal.
5a. ài 17 hs. Sábs, Doms e*
Fer. às 15. ia 17.30 < 21 hs;

.V;
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UMSHOW
DESLUMBRANTE I
INESQUECÍVEL!
GRANDES ATRAÇÕES
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Telefone para
264-6807
e faça uma
assinatura do
JORNAL DO
BRASIL

CADERNO B

LOGOGRIFO

D

JERÔN.MO FERREIRA

PROBLEMA N.° 238

M

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

H

T
H

R

ÁGUA TERMAIS (6)
ASSUNTO (4)
CARINHOSA (5)
CONJUNTURA AFLITIVA (6)
DEIXAR EM TESTAMENTO (6)
ENSAIO (7)
ESTRATAGEMA (5)
INTEIRIÇADA (4)
LIMPAIS)
MAMA (4)
MÓVEL DE POUCO VALOR (6)
OCIOSIDADE (4)
PESSOAL (S)
POSSES (5)
PRETENDER (6)
PROVA (10)
RECEAR (5)
RIGIDEZ (6)
SUTIL (5)
TEUTÔNICA(S)

Consiste o LOGOGRIFO em encontrar-se determinado vocábulo, cujas
consoantes já estão inscritas no quadro acima. Ao lado, à direita, é dada
. uma relação de vinte conceitos, devendo ser encontrado um sinônimo
para cada um, com o número de letrás entre parênteses, e todos começados pela letra inicial da palavrachave. As letras de .todos os sinônimos estão contidas no termo encoberto, e respeitando-se. as letras repetidas.
Soluções do problema n.° 237: Palavra-chave: IMPROBABILIDADE.
Parciais: idílio; iodar; imoderada,- improbidade; imoralidade; imbaíba; impelir; idade; imobilidade; ibero; ilidimo; ideal; imperial; idioma; impedidor;
idear;
ilibado;
ímpar;
ilidir;
imolar.
v

PALAVRA-CHAVE: 11 LETRAS

HORÓSCOPO

JORNAL DO BRASIL

AMOR

SAÚDE

H
H

você
achará
profissional,
seu trabalho muito inleres(ante.

Não »eja desconfiado!*),
poi» você está tratande com gente d* confiança.

OW90-XM

Este «lia será magnífico e
cheio de alegria», com Vênu» em têxtil. Ne plane
familiar, vocô pode resolver todo» o» problema» ur-

Saúda excelente^ alegria de viver. Pratique
esporte para manter a
tua forma.

Não faca nenhuma preeitivar
poda, se não
inteiramente seguro (a).

It

W
¦ ¦

despesas.
artistas.

Chance para

ós

Cuidado, contratempo» no
seu trabalho. Não empreste
dinheiro, prudência com as
especulações. Os estudos e
os escrito» não serão bem
influenciado».

Em geral, boa
física. Ginástica

Cem Vênus ne seu signo,
você deva esperar po» um
dia alegre e harmonioso.
Vocô pode fatar projete»
interassantas para oieufu-

Cansaço. Não se agite
muito.
Pode começar
uma dieta.

Excelent* di* para faier
transformações n* sua
cai*.

¦ nervosa»
e digestivas. Cuidado
também* com o seu coração.

Organise.se e resolva ei
assuntos na medida am
que ferem aparecendo.

forma
salutar.

o
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l-MM
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CAULOS

Cuidado,
porque o clima
•aré de ciúme». Vocô ,cemeterá erro» que oederâe
•er-gravei, pais o* aitre»
não estarão contigo. Dis*
cussõas no s*u lar.

Mostra-te

PÁGINA 9

j/j/ ^s^mm

L

gentes.

GiMEOS - 21 de maio a 20 de junho

D

tfgMO m& ttZ&A LA - -H2HAO!

TOURO - 21 de abril a 20 de maip
Saiba convencer o» outros
nos negócios * evite falar
de suas idéia» no setor profissional. Você pode fazer

1978

junho de

\MJJ m
%
&m/A k &S9MH CK&mAjHllV&P.."

"K
Não abuse de excitantes, pois sua circulação
sangüínea
não
estará
boa.

1.° de

JT

PESSOAL

Com Vênus em quadratura,
vucô não será compreendido (a) e tudo lhe parece*
rá hostil. Saiba agir a fim
de evitar as discussões.

quinta-feira,

AMei£K)te ©ue m toa 3f, a ®&xt

CARNEIRO - 21 de março a 20 de abril
Este di* será benéfico. Feliz solução d* um negócio.
Nenhum problema no setor

Rio de Janeiro,

VERÍSSIMO

JEAN PERRIE*

FINANÇAS

D

mai»

cem(a), mesmo
preensivo
qua itte lha curte.

238

CaNCER - 21 de junho a 21 de julho

H

Este.dia será benéfico par* vocô. Intuição e iniciativa no tetor
profissional.
Aproveite da aluda de teu»
amigo» para todo» os asMinto» importante».

tur*.

Bem

clima

^W

f

*¦ y 1

familiar.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

m

Cuidado com teu negócio»
a com o tetor profissional,
porque o» astros não o (a)
favorecem.
Não force o
destino. Saiba esperar. Não
assine documentos.

Nada deve ser i assinalado
ne plan* sentimental. Vênu» é neutro. Aproveite par* fazar um exame de cone
ciência. Alegria» cem seus
filho».

Indisposições

tim&ir

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

ti

O
acaso o (a) favorecerá
nos negócios. Recebimento
financeiro a esperar. Pense bem anta» de contrair
associação. Contadores favorecido».

Cem Vênut bem Influencia*
de, você terá um dia rico
em alegria» e satisfaço».
Você poderá também convi-

Para estar em
forma,
você deve praticar aiguns exercícios.

dar seu» amigo» (ai).

Dia difícil ne plane «antimental. Briga» à vista. Dê
o primeira pai», poi» será muito
difícil
resolver
mus problemas.

^-7

^TA*^tA—-hLi.*j)to~.-fln~*

¦PW|
^,' n
Saúd* boa. Seja prudante se você guiar, risco
de acidente.

Ú&m ¦"' I ¦¦'••«..n-va...- ^¦A^-a-.-^iy .l~.n^*~i~A**^nM±^.^Anu^^_

Você
a»
poda faier
transformações
neces*
«árias na tua cata.

BALANÇA — 23 de setembro a 22 de outubro
Vocô deva resolver o» problema» lltigioto», ma» não
ouça conselho» de ninguém.
Tom* lu»». decisõe» tozinho
(a). Atsim, você evitará que
o prejudiquem, .

H

Enfrente

toda*

at

v

/ESSfL MONTARIA. \.

VOU CHESflH )
pH>l
VMrd^Zl PftESIDENCIA./

difi-

M #

cuidada», tendo a mai»
realista possivel.

ESCORPIÃO M 2i d#> outubro a. 21 de novembro

H

Di». cansativo. Reduza suas
despe**» • não trata de negócios. No setor profissional seja pontual, um atra-.
»0 o (a) prejudicará teriamanta.

Você nia precisa fazer muiras alforje» para preservar
sua vida sentimental, com
Vênus em trigono. O dia
será excelente. Bom clima
familiar. %

Você te lentirá muito
bem, cuidado
apena»
com sua alimentação.

Sou»
muito»
compremino» exigem mai» arganizações, procure tar
calma.

m

K7a\

Sentimento» calmo»,
cuide
mais d* t*u» amigos (as) a
participe d» uma reunião.
Ma», cuidado
cem
ume
aventura cem'ume pessoa
'
sem escrúpulos.

l-_p

~^-Ja«***«¦ m ftatri .¦ 1.,

Nia seja agressivo (») cem
'a
pet»** amada. Vocô se
arrependerá, poi» ei* não
agüentará teu péssimo numar. Espere para resolver

ordem
projeto» de
profissional serão favoreci
dós. Lucros Inesperados. Se
você procura por uma si<
tuação
melhor o dia será
favorável:

Saúde boa, somente dore» d* cabeça. Nada de
grave.

Dô mostras d* dedica.
.fie • nia tenha mede
doa problemas cempiicado» .

Cuidado com seu estomago, procure «limontar-s* melhor.

Penha em dia sua car*
respondênci*
*
você
descobrirá
algum
et-

mm

quecimentei.

mu* preMent*» familiar*».'

Nfo

«suma
risco»
not
mu» - negócio». -Aborreci-,
mentos no setor profissio.'nal, poi». vocô não estará
d* acordo com »su» cole-

1-V-- 2Q

Vênus continua neutra. Mis,
vaco poderá obter muita
undo mal» generoso
(*).
Espere satisfações ala mu*
filhe» e de tu* familia.

Mantinha o «eu equilíbrio,
evitando
sair
muito tarde h noite.

Faça uma viagem para
mudar
d*
ambiente.
Vecê M tornará mai»
objetivo (*).

gas.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março
Esta dia será benéfico. Neva amisade, encontre inte*
restante a agradável. Cem
Vênut em trígone, procure
compreender e diitrair
á
pessoa amada.

Este dia será bastante dif ícil para vocô no «ator profissional. Apena» o» negodo» terão favorecidos. Não
tome decisões Importantes.

Saúde boa. Dia benéfico para iniciar um tratamento.

CRUZADAS

Brasil, de dorso bruno-cinzento, com três dedo» not pés.
.' 15 — monstro» que apresentam omacefalia (monstruosidade consistente na má conformação da cabeça e na falta
de braços). 17 — discurso» de formai primorosai, porém
vazios de conteúdo,
um discurso. 18 —
em forma de aro. 19
.tar a lingua de fora
valente a 10 dudus

adorno» empolado» ou pomposos de
qualquer objeto ou parte de objeto
— começar a «ecar, emurchecer, dei(cães). 21 — moeda escriturai equi(em Goa). 23 — bebida do Oriente

de

alto teor alcoólico, destilado do suco fermentado da
palmeira, suco resultante da primeira destilação de seiva
da palmeira, 24 — espécie de serpente do Brasil. 27 —
a alma com a consciência de si mesma, ou considerada
1
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AC.

JOHNNV HART

E VERDADE QUE
O AMIGO 6MPRESTA OlNHEtRO** SO'
DE OJ.Í3Ã* PARA.

[ Ei

Cuidado

cem a» pasMa» qua e (a) cercam,
ala» tentaria prejudicar
le (a).

]

NUNCA TRABALHEI NO RAMO Z)I\
/^QlUE\ CARROS
USADOS, COMPANHEIRO»

J

Iesta ?W

RA HONES-I
TA?

CARLOS DA SILVA

HORIZONTAIS — 1 — saliência da córnea, .consecutiva a
lesões desta. 9 — registro de uma obrigação contraída,
por alguém. 10 — feito de arame. 11 — peça de ferro
no solo e que serve de dormente do* trilho» da» vias
férreas, cavidade subterrânea onda at formiga» depositam
•uas larvas. 14 — ave reiforme, do» campo» e cerrados do

-1

CHARLES M. SCHUIZ
¦-...-

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

m
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CAPRICÓRNIO — 22 de dezembro a 20 de janeiro
Seus

i..>..*>a.

PEA1NIÍTS

; SAGITÁRIO - 22 de novembro á 21 de dezembro
Con trato»
favorecido».
Acordo no» negócio». Bo*
solução no Htor profissional. Você pod* por em dia
um novo. empreendimento.
Aiirv-açõe» favorecidas. í

fm.mmfmtimahy

19

|^

20

23

~
26

¦¦

29~

30

~
27
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como

sujeito e objeto do pensamento. 28 — encaixe em
peça comprida de macieira. 29 — árvores frutíferas do
Piauí. 31 — lugar
de delícias onde, ao que reza a
Bíblia, Deus colocou Adão e Eva.
• VERTICAIS — 1 — diz-se das doenças, não endêmicas
nem
epidêmica»,. que atacam acidentalmente um ou outro indivíduo. 2 — ave falconiforme do Brasil setentrional e
oriental, com a coloração da parte superior do corpo
pardo-cinzenta, e a inferior branca, tanatau. 3 — espécie.de
animais cordados, reptis, quelônios, cujo corpo é revéstido de pele grossa, lisa, coriácea. 4 — chapa, disco de
metal brilhante, que
cavalos, águia», entre
brasileiro do tipo do
urucu. 7 — subfamília

de adorno para os militares,
gregos e romanos. 5 — tambor afroatabaque. 6 — substancia tintorial,
das leguminosas, que apresenta fiores regulares. 8 — unidade ou fração de unidade que
opera no flanco de um dispositivo
de forças militares
ípl.). 1.2 — pertencente ou relativo ao indígena americano, ameríndio. 13 — dar forma ou figura a, moldar (em
barro, mármore, etc).
16 — peixe esparídeo de água
doce. 20 — violação, rapto de mulher honesta ou virgem.
22 — décimo primeiro més do calendário lunissolar judaico. 25 — símbolo do ilínio. 26 — perfuração redonda
no carro de bois, cabana de índios. 30 — tipo de flecha
usada pelos indígenas,
léxico»: Melhoramentos, Aurélio,
°e
Fernando, Laudeline
Casanevat.
269 ANIVERSÁRIO DO CEP
O confrade UENIRI. está organizando grande caravana para assistir àt comemorações «te 269 aniversário do
Circule Enigmístice Paulistano, ne dia 10 de junho próximo. Informações e adesões, à noite, nele fone 281-8786.
SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR
HORIZONTAIS — gazofilar, agalegadas, volata, epi, ena,

S^VC/^

TOM K. RY/41

J0ftj|l ME LGVAU a! I DISSER \Pà áÇ§M

servia

aspras, to, omurada, otoforo, perolifera, éter, cenas,
alagoto, psora, alho. VERTICAIS — gavetope, agonotetas, zala, ola, fetamol, igasurico. Ia, adera, rapadura,
sisa, profeta,

KID FAROFA

aforar,

orelo, enol,

asco, ga.

Correspondência e remessa de livre» e revistai
para:
Rua das Palmeiras, 57 ep. 4 — Botafogo — ZC-02.
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Al'a EU RESPONDERIA: PORQUE
ESTOU MUITO
OCUPADO».
E VOCÊ, EN- *
TÃO» COMEÇARIA A RIR HI5TEWCA-,,
MEHTE!

O MAGO DE 1D

BRANT PARKER E JOHNNY HART
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Carlos Eduardo Novaes

A COPA DOS ESPIÕES

.

¦V

Estou absolutamente tranqüilo quanto
ao jogo de depois de amanhã contra a Suécia. Creio mesmo que vamos vencer de goleada. E minhas suspeitas não se baseiam
no fato de o nosso treinador falar quatro
idiomas, nem tampouco de jogarmos sem
ponta-esquerda e muito menos de não termos um esquema tático definido. O que
me dá certeza de uma boa vitória é o nosso sofisticado sistema de espionagem capaz de saber agora, neste momento, o que
a mãe do grandalhão Edstrom está fazendo
em Estocolmo.
O responsável pela nossa equipe de
espionagem chama-se Jaime Bonde, que
entre outras coisas fala fluentemente o cantones e o servo-croata. Quando Coutinho
foi chamado para dirigir a Seleção, antes
mesmo de convocar os jogadores, convo"esta
será a Copa
cou, Bonde alegando que
dos espiões". A,pàrtir daí, Bonde começou
a agir e anteontem foi visto entrando num
restaurante comercial de uma transversal
da Florida. Pediu um baby. bife, levantou-o ;
e viu embaixo um minigravador encoberto
por umas folhas de alface. Pegou o prato,
levou-o discretamente para o -banheiro
"Bom
dia, senhor Bone ligou o gravador:
de, como o senhor já deve saber estamos
aqui para disputar uma Copa do Mundo. te-,
mos que vencê-la de qualquer maneira porque para os torcedores brasileiros o segundo
lugar ou o último é a mesma coisa. Sábado,
enfrentaremos os suecos. Sua missão, caso
se decida a aceitá-la, é descobrir o ponto
mais vulnerável da defesa adversária. Como de praxe, caso seja morto ou capturado, a CBD negará qualquer conhecimento a
respeito. Boa sorte. Esta fita e o baby bife
se autodestruirão em cinco segundos. Peça
outro prato".
Ontem, Bonde disfarçou-se de escandinavo: botou uma peruca loura, um sapato de salto altp (Bonde mede apenas 1,58m)
e foi para o campo db Boca Juniors onde .
treinava a Suécia. Para sua surpresa, a Suécia, ao contrário de várias outras equides,
treinava com-os portões abertos.
Bonde
achou humilhante entrar pelo portão. Isso é
coisa para olheiros, pensou. Preferiu agir
como um verdadeiro espião. E pulou o-*'
muro.
Esta é uma das diferenças básicas entre o espião e o olheiro. Há outras: o olheiro
diz tudo o que viüipara o técnico.. Já o espião, mesmo estando ao lado do técnico,
prefere não dizer escreve. Passa noites em
claro fazendo mapas, desenhos, gráficos e .
deixa para o técnico em lugares previamente combinados: uma cabina telefônica, o
saco do roupeiro, o bolso do juiz. O olheiro vai çsenipre aos treinos empunhando um
jornal (aqui dão preferência ao Jornal dos
Sports). O espião leva uma pasta James
Bond contendo gravadores, microfones, fotos dos jogadores, binóculos e a árvore genea lógica dos técnicos. O olheiro usa roupa comum. O espião, às vezes, usa roupas
do país a ser observado, às vezes, vai de

•

pipoqueiro, faxineiro, baiana, ou odalisca.
Bonde estava ali nas arquibancadas fazerK
do anotações e aperfeiçoando o projeto ds
uma chuteira especial que, tirando-se uma
trava, expele uma fumaça preta, quando de
repente percebeu um cidadão às suas costas copiando-lhe os planos. Bonde deu um
salto felino e colocou-se em posição de lu"Quem
ta:
é você?" O outro, apanhado em
"Eu
flagrante, desconcertou-se e confessou:
sou ò espião da Áustria".
Ah, muito prazer, eu sou o espião
do Brasil.
E passaram a conversar animadamente sobre a possibilidade de fundarem uma
Federação Internacional de Espiões de Futebol.Ao terminar o treino, Bonde correu para o gramado junto com dezenas de jornalistas curiosos para ouvirem o técnico sueco
Georg Ericsson. Terminado o papo, correu
ao telefone e transmitiu tudo o que o técnico havia dito ao Coutinho. Transmitiu em
sueco mesmo (uma das poucas línguas que
Bonde desconhecia) pedindo pára que de^.
pois Coutinho traduzisse. '
£
Alguém mais ouviu éssaè informações? — Perguntou Coutinho.
Bem — disse Bonde y de espião só
tinha eu, os outros 79 eram jornalistas. •
Ora, Bonde, mas se os jornalistas
também ouviram, amanhã sairá tudo nos.
jornais.
Eu sei, Coutinho, mas precisava lhe
antecipar as informações — e fazendo um
ar superior.— amanhã pode ser tarde demais.
¦'"•"
.

ECOS DA COPA
Aqui no Rio, um desses
instituto de pesquisas de opinião
pública fez uma etiquete para
saber quais os temas mais pYesentes na boca dos cariocas
nesses últimos 10 dias. O resultado acusou: 1.°) o aumento do
custo-de-vida (que, aliás, não
sai nunca da boca dos cariocas);
2.°) o problema dos telefones;
3.°) o aumento dos desastres
nas estradas; 4.°) as articulações
políticas em torno da tal Frente
e 5.°) as greves, do ABCDEFGH
paulista. Surpreso telefonei ao
instituto e'perguntei aos berros:
"E
quanto ao que está acontecendo na Argentina?"
— Nada — disse a voz de
lá — ninguém está interessado
nesse congresso internacional de
odontologia.
O Brasil, todos sabem, é
considerado o grande favorito
da Copa. Mas, pergunta Juvenal, se fosse, um torneio mundial de democracia, continuaríamos com o mesmo favoritismo? Alguns jornalistas brasileiros consultados por Juvenal
disseram que, numa chave com
a Suécia, Espanha e.Áustria, o
Brasil dificilmente passaria das
oitavas. Suas chances, disse um,
seriam bem maiores se caísse
num grupo com o Peru, a'Argentina e o Irã. Num torneio de
democracia, Pele provavelmente
diria que "nós não estamos preparados para levar essa Copa"
e o técnico Coutinho repetiria as
palavras do técnico do Irã, declárando em quatro idiomas:
"Viemos
aqui para aprender."

Bonde informou que o relatório mais
detalhado sobre as atividades dos suecos
seguiria depois. O técnico poderia encontrá-lo na caixa de correios da rua principal
de LJshuaia na Terra do Fogo. Hoje pela
manhã, o roupeiro Ximbica chegou de
Ushuaia com o relatório. Nele tinha tudo,
absolutamente tudo sobre a equipe sueca.
A intenção era que depois dé amanhã ao
entrar em campo os jogadores brasileiros
saibam tudo a respeito do seu adversário
direto, seu marcador ou jogador a ser marcado. Coutinho pegou a pasta do atacante
Sojberg e foi conversar com Toninho:
Preste atenção, Toninho, isso é muito importante: Sojberg nasceu em Gotemburg, filho de um lenhador chamado Bjorg
Fjord Liendersson, guardou? Calça chuteiras 44, começou sua carreira no Atvadberg
na cidade de AAalmoe, só toma café gelado, é míope do olho direito e sofre de astigmatismo "no esquerdo, foi operado de
apêndice em 1975> tem um calo rio,dedo
mínimo do pé esquerdo.;.
• -E continuou
por mais de meia hora
dando informações e pedindo.ao Toninho
qüe memorizasse tudo para não ser surpreendido em campo. Quanto ao ponto mais
vulnerável da defesa sueca, Bonde afirmou
que é o lateral Erlandsson.
Como é que você sabe? — Perguntou Coutinho.
Brigou com a namorada antes de
viajar — disse Bonde — anda muito deprimido e como todo bom sueco não me sur«preende se éle se suicidar no intervalo da
partida..

Os italianos, como os escoceses, são uns brincalhões. No
jogo-treino que realizaram contra o Sportivo Italiano, o técnico
Bearzot, no intervalo, chamou a
atenção do Volante Benetti que
todas as vezes passava mai a
bola para o artilheiro Paolo Rossi. Benetti, porém, nem esperou
o técnico terminar sua observação e foi logo se defendendo.
Disse qué agia assim porque
Rossi lhe pedia. E completou:
"Há
duas coisas que o Rossi gosta mal passado: os bifes e as bo¦ Ias."!.

ver os 22 dirigentes descerem
muito saltitantes em Buenos Aires, Juvenal não resistiu, correu
ao presidente Heleno Nunes e
"Onde ó
perguntou:
que vai ser
disputado o Mundial de CartoIas?"
'
Ao sair de uma entrevista
coletiva onde o técnico Cláudio
Coutinho declarou que "este
Mundial, não se iludam, será de
muito poucos gols", um jornalista francês comentou cheio de
sabedoria:
— Existem duas coisas no
mundo que estão acabando: os
artilheiros e as democracias. ..
O técnico Coutinho vem
surpreendendo a imprensa estrangeira com seus conhecimentos sobre futebol, súa cultura,
sua afabilidade e sobretudo sua
paciência. As entrevistas coletivas transformam-se em verdadeiras maratonas onde Coutinho
vai derrubando um por um dos
jornalistas. Outro dia, depois de
12 horas de perguntas e respostas, só havia de pé Juvenal e
um jornalista argentino que resoivera desafiar o técnico e o
bombardeava com todo tipo de
pergunta. Antes de desmaiar,
Juvenal ainda ouviu o argentino perguntando ao técnico: "E
como é que você resolveria a
questão do canal de Beegle?"
Impressiona bastante a capacidade de Coutinho de falar com 40
jornalistas ao mesmo tempo nos
mais diferentes idiomas. Mas o
que mais impressiona mesmo é
como consegue falar um inglês
fluente com quatro microfones
enfiados como escovas de dente
dentro da boca. ,

Em conversa com um jornallsta da Tunisia, jornalista de
economia, deslocado às pressas
para o futebol, Juvenal Ouriço
falava da formação da Seleção
Brasileira explicando que.o nosso lateral esquerdo é um zagueiro central deslocado, o nosso
ponta direita não tem reserva,
um lateral deve ser aproveitado
na extrema direita e o time não
tem ponta esquerda. O joma.ista ouviu em silêncio e depois
comentou: "Na Tunísia, nós
'. As despesas da CBD com o também tivemos á maior dificulprograma da Copa podem ser dade para armar um time." Ponequiparadas aos gastos da NASA derou que esse é o problema
com seu programa espacial. Há, dos países onde o futebol n8o
porém, uma pequena diferença tfem tradição e perguntou:
..-;_;• qU8| é o"esporte nacioentre eles: ot -americanos mandaram os homens a Lua «nós nal do Brasil? Basquete? Beiseestamos mandando-os ali para boi?
Buenos Aires. Segundo uma deSem dar tempo para Juvenúnua do Deputufe Peixoto Fi-. nal responder, nos aconselhou a
lho, a CBD promoveu uma far- fazer como os Estados Unidos e
ta mordomia mandando para a' a própria Tunísia, um planejaArgentina, além da delegação mento pára incrementar o futedoa 22 jogadores, uma outra boi no Brasil. E completou muiformada por 22 cartolas com to sério: "Se o planejamento for
despesas pagas, hospedagens bem organizado, daqui a duas
noa melhores hotéis e diárias (Topas, vocês já terão jogadores
para gastos extraordinários. Ao para todas as posições.
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CAIWES • ENTRE ATRIZES DESPIDAS,
'GE
TREZE; ANOS.
O SUCESSO DE UMA ESTRÉIA
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Jordan, a Rainha do Punk
i OM o costumeiro desfile de starlets de
seios nus e a avalancha de paparazzi em
busca de fotos sensacionais, cada vez
mais raras num acontecimento em que o
insólito é regra geral, encerrou-se o Festival de
Cannes com a' distribuição dos prêmios concedidos pelo Grand Júri: Isabella Hupert e Jill
Clayburg, dividiram o de Melhor Atriz, Nagiso
Oshima ganhou o de Melhor Diretor e a Stokkard Shannittg, Marlene Jobert, Jerzi Skolimowski e Marco Ferreri couberam o Grande
Prêmio Especial do Júri.
Como sempre, no entanto, o verdadeiro festival desenrolou-se longe das salas de projeção.
E, também, como sempre, Edy Williams, perene candidata ao estrelato, tentou atrair a atenção da platéia entediada despindo-se na frente
dos fotógrafos. Mas sensação mesmo quem provocou foi Brooke Shiçlds, à prostituta-menina
do filme Pretty Baby, de Louis Malle. Entre
hainhas do Punk, misses Nude America e astros
mais ou menos famosos, foi a única a provocar
a correria dos fotógrafos e colecionadores de autógrafos. Que ao contrário de gente muito mais
experimentada presente ao Festival, enfrentou
com soberana tranqüilidade.
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Miss Nude América faz o espetáculo.

C

Pavla Ustinov,
, atriz de Ladrão de Bagdá
Jl
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Robert Powell,
o Jesus Cristo de Fellini
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Philipe Niarchos e Emanuellé Stavapacos

Brooke Slnekls na praia do Carlton

