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: , TEMPO

Nubl., pass. a bom
"c/ neb., névoa úmi-' da ao amanhecer..
Temperatura em li-
geira elev. Ventos
de Sudoeste a Su-

. deste fracos a
mod. Mix.: 22.0
{A. do Flamengo).
Min.: 14.0 (Alto
da Boa Vista). (Ma-

-pas no Caderno
de ! Classificados)

PREÇOS, VENDA AVULSA:
Estado de Rie de Janeiro e
Mini» Gerai»: •

.Dias úteis ... CrS 5,00
Domingos . . . Cr$ 6,00

Outro» Estados:'
Dia» úteis ... Cr$ 9,00
Domingo» ... Cr$ 10,00

ASSINATURAS - Domiciliar
(Rie e Niterói): Tel. 264-6807

3; mese» ... Cf$ 420,00
6-mese» . . . CrS 730,00

Si* Paulo - (CAPITAL)

m&

3 mese» .". . CrS 600,00
ójmese» ... CrS 1 200,00

Postal, via terrestre em todo
• tarritòrio nacional,1 inclusive
Rie de Janeiro:

3.mese» . .-. CrS 420,00
6-mese» . . . CrS 730,00

Peitai, vi* aérea, *m toda e
território nacional:
'3 

mese» ... CrS 500,00
6 mese» ... CrS 900,00

EXTERIOR - Via aérea: Ami-
rica) Central, América do Ner-
te,''Portugal e Espanha:

á meset ... USS 207.00
o'*meset ... US$ 414.00
r'.*no 

'. 
. . . USS 829:00

América de Sul:

3; meses . . . USS 150.00
6 meses . . . USS 300.00
lano . -. . . USS 600.00

Dentai» paises: /
3 mese» . . . USS ,304.00'6 

meset ... USS 608.00
1 «ío .... USS 1 216.00
VIA MARÍTIMA: América,
Portugal e Espanha:

^"çnises 
'. . . USS 41.00

6 meses ... USS 82.00
1'ifno .... US$ 164.03
Dernais panes:
3 meses ... . USS 58.00
6, mese» . . . USS 116,00
1 eiio . .; . . US$ 232.00

Bi ACHADOS
PERDIDOS

A QUEM POSSA INTERESSAR— Forim perdidos os seguinte*
documentos no dia 31-05-78,
Cart. identidade,' CPF, cart. ha-
billtacão, cartões crédito da
Mesbla ' a Tavares, talão che-
qua* Econômico, Itaú, Boa Vis-
ta, cart. prop. do veiculo placa
ZV-0263 todos «m nome PAU-
IO ROBERIO DE OLIVEIRA
ACIOLY CARNEIRO. Gratifica-•* bem. 252-5462. 280-4494.

A RUROUESA ISAURA - Par-
deu-se ne Centre da -Cidade
uma. bolsa branca c/ does. da
Comédia "A Iwgueta Isaura",
d» Padre Porfirio am cariai
no Teatre Nacional d». Come-
dias. Av. RI* trance, 179, dlé-
riamente és 11,10 hs, and*
¦ratificáramos c/ ingressos gra-
tuite a pessoa quo levar ae
does. Perdidos.

COMUNICO O EXTRAVIO do
comprovante d* recolhimento
série Z-001 n° 132976 em nome
de José Rogério de Souza Cae-
tano Alves.

EXTRAVIOU-SE -Ai carteiras
de n9s 19.335 -.Seg. 70.562(2)
do- CREA, Expedido* t m
.24/05/1972.
EXTRAVIOU-SE - CGC-' 34.273.482/0001-75 «cadastra,

mento do CGC e Cartão cie
Inscrição, d o RESTAURANTE
TEBEFE LIDA. R. - da Matriz,

62 Tel. 225-7296.
EXTRAVIOU-SE ' - O titulo n°

3423 sócio proprietário do Ti-
iJca Tenij Clube, José "Soares

' da 'Motta. Pede a quem encon-
trar, devolver à se-cie do referi-

do clube.
EXTRAVIOU-SE comprovante de

dep. compulsório n° 124.144
, de 01/06/77 em nome de

TANORCOO MACEDO BA SIL-
fVA.Tel. 269-0514.

EXTRAVIOU-SE a Pk*queta de
í identificação do chassi n? BP
. 96.92/0 do carro placa1 WV-7469 marca V.W.

INSTITUTO DOS ECONOMISTAS-1 W — Gratifica-se bem quem
j encontrar pasta preta com do-

cumentos do IERJ. Tel.
287-5804 ou Praga Mahatma
Gandhi n° 2 sala 1219 (tarde).

** tmJ

200 EMPREGOS

210 DOMÉSTICOS

A DOMESTICA - C/ referências.
Tratar Av. Atlântica, 23(6 apto.
701. Copacabana (esquina c/
R.iSiqueira Campos).

A COZINHEIRA - Exige-se refs.
Ordenado a combinar. Av. Bor-
ges de Medeiros, 2531/ 69.
Tel. 286-6131.

AGENCIA MINEIRA - Tem em-
pregados domésticos com refe.
râncias tiradas in loco. Babás,
coiinheiras, copeiroa (as),
acompanhantes, chauffers, ca-
seífos (tem filho), etc. Damas
prazo de adaptação e contrato
de permanência. Garantimos
ficarem 6 meses. Em cato de
tro» substitutos 2 3 6 -119 1 ,
256-932*.

ATENÇÃO FAX. Passadeira dia-,
rista prec. hoje urg. e emp. t.
serv. que durma. Av. Copa,
610 apto. 510. T. 236-3161.

A SENHORA PRECISO pouco
serv. e ajudar meu comércio.
Ter bos apar. até 35 anos es-
crever bem. Senhor só paga
uns 4.000 dorme ou não. Copa,
534 ap. 402. 

AGENCIA AMIGA DO IAR -
Tem empregadas caprichosas
para todos os serviços, babis
carinhosas, coiinheíras gabari-
tadas, acompanhantes pacien-
tes, m o t o ri s t as atenciosos,
governantas, caseiro etc. —
Todos com referências sólidas.
Damos praxe de adaptação e
contrato garantindo ficarem 6
meses esperando substitutos
aase seja preciso 255-5444,
255-3311.

Buenos Ai-es
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eaojMFiguein
tem manifesto
de empresários/

O manifesto pedindo "maior cau-
tela" no projeto de abertura política,
com 102 assinaturas e publicado há
cerca de um mês pelo JORNAL.DO
BRASIL, foi levado ontem por 12 em-
presários ao General João Baptista de
Figueiredo. O autor do documento, Sr
Gerry Lingfield, do* grupo Paes de
Barros, afirmou qué o General "gos-
tou do documento".

O empresário lamentou que "dois
ou três*-signatários, por pressões que' sofreram, tenham negado a autoria
dás assinaturas'', mas revelou que
elas foram mantidas no manifesto (as
do presidente da Confederação da In-
dústria, Domício Velloso, e do presi-
dente da Federação das Indústrias de
Minas, Fábio Araújo Motta). (Pàg. '$)

Wagner prefere
ser extraditado
para Alemanha

Estudantes argentinos se prepararam durante seis meses para a festa de abertura da Copa

Argentina faz
primeiro jogol
com a Hungria

Com dois jogos no grupo mais for-
te — Argentina e Hungria, às 19hl5m,
em Buenos Aires, e Itália e França, às
13h45m Í£im Mar dei Plata — e a es-
tréia da Tunísia contra o México, às
16h45m, em Rosário, prossegue hoje a
XI Copa do Mundo; Naberta ontem
com um empate sem gol entre a Ale-
manha Ocidental e a Polônia.

A segurança da Seleção Brasileira
fòi reforçada com a proibição do tran-
sito na área da Vila Marista, em Mar
dei Plátá. O treino hoje é. opcional
porque Coutinho e a Comissão Técnica
consideram o time pronto para a es-
tréia contra a Suécia. A confiança é
total: jogadores, técnicos e dirigentes
brasileiros acham que a Copa está
ganha. (Páginas 24, 25, 26, 27 e 28)

Gustav Franz Wagner, que foi
subcomandante do campo dé exter-
minio de Sobibor, na Polônia, onde
foram massacrados cerca de 300 mil
judeus, disse que prefere ser extradi-
tado para a Alemanha, a quem ser-
viu como soldado, embora sabendo
que pode ser condenado a mais de 20
anos de prisão.

A -Embaixada da Alemanha- já
entregou os documentos pedindo a
extradição. Israel espera fazer o mes.-
mo até segunda-feira. Em Brasília a
assessoria jurídica do -Ministro Ar-
mando Falcão disse que não há lei
proibindo reuniões corno as de Itatiaia,
e/o dono do Hotel Tyll, Alfredo Win- •
kelman, falou de seu passado e dc

/suas idéias. (Páginas 8,9 e Caderno B)
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Governo cancela venda
. . i ¦

de porco ao exterior
O Governo ordenou o retorno

de dois carregamentos de carne
• de porco -r- um destinado ao Ja-
pão e outro, à Holanda — em con-
seqüência da peste africana regis-
trada no Município fluminense de
Paracambi, segundo informou o
presidente da Associação dos Cria-

, dores de Suínos do Estado do Rio,
Robert Lee Gorhan.'

Técnicos do Ministério da
Agricultura estiveram, ontem, na
Favela Nova Brasília, em Bonsu-
cesso, onde, sábado, foi encontra-
da uma porca contaminada. A fa-
vela será desinfectada, depois quetodos os suínos que ali se encon-

trarem — calcula-se que sejam
500 — forem mortos. Na favela,
também foi descoberto um abà-
tedouro clandestino.

O Ministro da Agricultura,
Alysson Paulinelli, informou em
Brasília haver o Governo destina-
do Cr$ 11 milhões para indenizar
os proprietários de tedos os porcos
que venham a ser sacrificados no
combate à peste. O proprietário
do Sítio Floresta, em Paracambi,
onde foi localizado o principal
foco da doença, calcula seus pre-
juízos em Cr$ 3 milhões. (Pág. 7)

A iraineirà, já cheia de peixes,
começou a fazer água. O mar,
de fortes ondas, jogou-a con-
tra o enroncamento sob a au-
to-estrada Lagoa-Barra Egídio

' Torres, João Ramos e Manuel
Almeida Silva, às tripulantes,
sentiram que nada podiam fa-
zer. O barco de pesca naufra-
gov. e bateu contra as pedras
até se desfazer em pedaços de
madeira. Egídio e João, bons
nadadores, salvaram-se e se
esforçaram para salvar o com-
panheiro.. Mas Manuel mor-
reu e seu corpo ficou boiando.
Em cima, os carros passavam
na auto-estrada, até que um
motorista sentiu que alguma
coisa ia mal com a traineira.
Parou. Outros pararam, até
que um grande engarrafamen-
to formou-se pela curiosidade.
Enquanto Manuel, já morto,
ainda boiava. (Página 14)

Planalto manobra
para esvaziar a
candidatura Maluf

O Palácio do Planalto ten-
tou ontem, com as indicações
do Deputado Rui Silva a vice-
governador e do Sr Manoel
Gonçalves Ferreira Silva a se-
nador indireto, por São Paulo,
consolidar a posição do Sr Lau-
do Natel na Convenção Regio-
nal da Arena, abalada pelo
crescimento, nas últimas ho-
ras, da candidatura dissidente
do Sr Paulo Maluf ao Governo
do Estado.

Chamados a Brasília, os
Srs Rui Silva e Manoel Ferrei-
ra Filho è mais o Deputado
Rafael Baldacci, que têm vo-
tos na Convenção e não esta-
vam trabalhando para o Sr
Laudo Natel, discutiram o pro-
blema político de São Paulo' 
por mais de quatro horas com
os Ministros Golbery do Couto
e Silva e João Baptista de Fi-
gueiredo.

Ao Sr Baldacci o Planalto
ofereceu condições para asse-
gurar sem problemas sua re-
eleição à Câmara federal. En-
quanto isso, o Sr Paulo Maluf
foi à. sede da Arena paulista
para saber qual o prazo final
para registrar sua candidatura
— 9h de hoje. Levou 13 pastas,
que disse conter as assinatu-
ras de 700 dos 1 mil 261 con-

Simonsen fala
na revisão da
Lei de Greve

Diante do acordo assinado
entre metalúrgicos paulistas e a
indústria automobilística e do cli-
ma de abertura política, o Minis-
tro da Fazenda, Mário Simonsen,
reconheceu como possível redis-
cutir a Lei de Greve, com o quetornou mais flexível sua posiçãode meses atrás em torno do siste-
ma salarial do país."É preciso que o setor priva-do, sobretudo num clima de maior
abertura política, se entenda com-
seus trabalhadores sem necessida-
de de recorrer com freqüência ao
Governo", observou o Ministro da
Fazenda. Tanto ele como o Minis-
tro do Trabalho, Arnaldo Prieto,
negaram que o Governo tenha re-
comendado à indústria auto-
mobilística não negociar com os
operários grevistas. (Página 17)

Serpro já emite
devoluções às
pessoas

O Serpro começou ontem, no Rio
de Janeiro, a emitir os primeiros che-
quês de restituição do Imposto de
Renda (pessoa fisica) e notificações a
pagar. O primeiro dos 10 lotes englo-
ba 405 mil 901 declarações, as que
chegaram primeiro. No dia 15 de ju-
nho estarão processados os três pri-
meiros lotes: 1 milhão 23 mil 735 che-
quês e 318 mil 855 notificações a pagar.

Quem tem direito à restituição re-
ceberá o cheque na mesma agência
bancária onde entregou a declaração;
os que têm imposto a pagar recebe-
rão ,a notificação pelo correio, com a
divida parcelada em até 12 vezes, ven-
cendo a primeira em julho. A devolu-
ção termina em agosto. (Página 6)

vencionais, mas não quis dei-
xá-las no Partido.

Na Paraíba, ontem à noite,
o Deputado Antônio Mariz de-
cidiu concorrer na Convenção
Regional da Arena, domingo,
contra o candidato oficial do
Planalto, professor Tarcísio
.buriti. Seu vice será o presi-
dente regional do Partido,
Deputado Waldir Santos. E o
ex-Governador Ernani Sátiro
disputará na sua chapa a vaga
indireta de senador.

O Deputado João Ferraz,
que vai concorrer em Minas
contra o Deputado Francelino
Pereira, preferido do Planalto,
lançou manifesto ontem de-
tendendo, a volta do habeas-
corpus e do estado de direito
e o fim do AI-5. No Rio, o MDB
registrou as candidaturas dos
Srs Chagas Freitas e Hamilton
Xavier a governador e a vice,
e a Arena Foi surpreendida com
a desistência do Sr Humberto
Barreto na sua chapa à Cama-
ra federal.

Em Fortaleza, o ex-Gover-
nador Adauto Bezerra desistiu
de Concorrer à vaga direta de
senador, porque, segundo seus
assessores, já estaria sofren-'
do oposição do futuro Go-
vernador Virgílio Távora. À
Convenção da Arena no Ceará
será adiada. (Páginas 2,3 e 4)

Construtores1
pedem plano ~
contra a crise/

A Câmara Brasileira da In-
dústria da Construção e mais 23
sindicatos propuseram ontem ao
Governo "um plano de emergên-
cia" contra "a crise imobiliária
que está afetando 10 mil èmpre-
sas". Para os empresários, é um"derradeiro e candente apelo" pa-ra a "sobrevivência da atividade
imobiliária' privada em nosso
país".

Segundo o memorial entre-
gue ao Ministério da Fazenda, as
medidas governamentais aplica-
das em julho de 1976 para res-
tringir as construções, "sob o pre- .
texto de combater a inflação", ge-raram " a mais violenta; pertinaze preconceituosa campanha con-
tra um setor. econômico que se
tem notícia no Brasil, desde o ad-
vento da Revolução". (Página 19)

Inflação cai
02°fo de abril
para maio

A inflação no mês passado che-
gou a 3,2%, pouco abaixo dos 3,4% de
abril e provavelmente acima das ex-
pectativas do Ministro da Fazenda,
Mário Simonsen, que apontou o mi-
lho, o feijão, o tomate e a batata co-
mo "os vilões de maio". Ele reclamou
ação governamental mais eficaz no
abastecimento agrícola, no qual seu
Ministério "apenas pia e não apita".

Segundo o Ministro, a CPP (Co-
missão de Financiamento da Produ-
ção) deveria ter antecipado a libera-
ção de seus estoques de milho, impe-
dindo que a saca passasse de Cr$ 120 A
Cr$ 147. A CFP alega que a liberação
poderia ter sido antecipada, não fos-
se "a indefinição das autoridades a
respeito da importação". (Página 17)

A BABA* - Precisa-se p/ criança
de l ano. Exige-se <xp., doe,
e ótimas ref. Psga-se bem •
combinar. Rua Mafcuês da São
Vic«nt«, 512 - XptÇ 805 -
Gávea. (Ç

A MOÇA OU SENHORA - Pra-
ciio urgente para todo serviço
de pequena familia. Sal.
2.500,00 c/ raf. a axp. R. Sta.
Clara, 50/304.

A COZINHEIRA - Preciso ur.
gente p/ triv. fino variado.
Dou todos ot direitos. Sal.
3.000,00 com oxp. • ref. Tratar
hoje. R. Sta. Clara, 50/304.

A UNIÃO ADVENTISTA - (He-
reca iervi;ais p/ cozinha, copa,
arrumar, bahái educadoras a
•rpaciatixadai em recém-nasc.
Acompanhantes p/ idosos ou
enfermos, governantas, chauf-
fers, caseiros etc. Todos c/
refs. idôneas, damos praxo de
adaptação • contrato que ga»rante ficarem 6 meses esperan-
do tnclusivs substitutos. Tel.:
255-3680. 255-8948.

A COZINHEIRA - P/ cozinhar'e arrumar, c/ refs. e cart. Av.
Visconde de Albuquerque, 1180''
401. leblon.

ARRUMADEIRA - COPEIRA -
Preciso para casa de familia
c/ref. Ord. Cri 1.800,00. Tratar
tel. 274-3709 ou Av. Vise. Al-
buquerque, 805. Leblon.

ARRUMAOEIRA/COPEIRA - P/
casôl, pessoa maior de 25 anos,
competem*, c/prátlca. P eç o
does. e refs. Orderwdo õ$
2.500. Tr. tel. 257-9124.

A COZINHEIRA - P/todo ser-
viço, em case de casal c/filho.
Paga-se bem. Tratar Av. Copa-
cabana, 664/304. Galeria
Mcnescal. Tel.: 237-6268.

ARRUMADEIRA-COPEIRA - P/
família de 3 pessoas precisa-se.
Paga-se muito bem e pede-se
does. • refs. R. Hilário de
Gouveia 18/501 — Copacabana

ARRUMADEIRA - Precisa-se
c/referências. CrS 2.000, Ferias,
INPS, 139. D. Silvia. Tel.
267-6275. Copacabana.

A EMPREGADA - P/
casal. Rua João Lira,
122/701 -Leblon. Exi-
jo does.

AGENCIA SIMPÁTICA -
222-3660 atende imediato </
pedido de cozinheira, arrum.
cop. babá, t/ serviço, acompa-
nhante, etc. Temos também di-
aiistas, faxineiras, lavadeíras
passadeiras, nossas domésticas
são realmente selecionadas. R.
Evarjito da Vaiga, 35 S/1412.

A BABA' - Menor de 12 a
15 ano). Pr«dsa-5* p/ tomar
conta de menina de 3 anos
Exige-se boa -formação familiar,
responsável, c/ doe. e óiima
ref. Rua Barão de Jaguaribe,
232 — Ipanema. (C

ARRUMADEIRA - Preciso que
saiba cozinhar trivial salário a
combinar. Procurar Av. Afranio
de Melo Franco, 305/ Ap. 1302
com D. Célia - -M.i 247-0495
à noite ou entre 12:30 e 14:00
horas.

AG. DONA LAURA LTDA. Aten-
de melhor, cop. arrum. coi.
forno fogão, rig. selec. ref.
mínima 1 ano. Tal.: 224-4926.

A COZINHEIRA BABA E 1 COP
— P/ casal com bebê de 3
m. 3.500 cada pessoa 256-33^6
Av. Copa 1085/202, 29 andar.

ARRUMADEIRA -'Precisa-se com
referências e prat., folga 15/15.
Ord. 1.500,00. Tel. 246-6296.
Botafogo.

AGENCIA RIACHUELO - Que
desde 1934 vem servindo ao
RJ. Oferece copa arrum. babá*,
coz • diaristas partir 1.500,00
231-3191 e 224-7485.

AGENCIA AMIGA DO BEBE
avisa as mamães q/ tem babás
práticas, educadora e espeei.ili-
zadas recem-nasc. todas c/ cart.
saúde • refs. idôneas. Tel.:
2363336.

A SENHORA OU MOÇA, res-
ponsávcl cozinha, varanda,
pago CrS 3.800,00, fazer ser-
viço de 2 senhoras, folga aos
domingos. A v. Copacabana,
583 apto. 806. D. Soniaj

A MOÇA OU SENHORA - Co-
zinhando trivial variado —
fazendo serviço 2 sras pa-
go 3.800,00 folga todo domin-
Bo TV quarto Av. Copacabana
1085 ap 416 D. ANA. 

ACOMPANHANTE - Ofereço-mí
prática para pessoas idosas eu
doentes. lei.: 221-0260. Dia ou
noite.

ARRUMADEIRA/COPEIRA - C/
pratica e referências, salário
CrS 1.500. Tr. R. das Uraniei-
ras, 550/304. Tel. 245-7072.

A BABA' - Precisa-se para 2
crFanças. Exige-se muita prática,
ótimas referências empregos
anteriores como babá e ideal
acima 25 anos. Salário confor-
me qualificações. — Tratar
2442557 - 244-2542.

AG. CENTRAL DOMESTICA ofer.
coz. simples, forno fogão, ba-
bás, cop. arru. fax. diar. Av.
Copa, 610/ 510. T. 236-3161.

t
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Coluna do Castello
Esperanças

e realidades
Brasília — Ainda hoje coloca-se entre

dirigentes do MDB e entre partidários do
Senador Magalhães Pinto a pergunta sobre
quem lançou a candidatura do General Eu-
ler Bentes. A esta altura, á questão já não
será tão relevante, sobretudo depois que se
identificaram correntes oposicionistas pie-
namente favoráveis ao lançamento do nome
daquele General e crentes de que ele oferece
ao MDB e à Oposição a oportunidade que o
Senador mineiro não ofereceria de chegar à
Presidência da República. O provável, con-
tudo, para não deixar em suspenso a quês-
tão, é que o lançamento da candidatura
Euler Bentes, feito sem o preparo político do
terreno, tenha partido do mesmo núcleo mi-
litar que .mantinha contatos seguidos com
o Sr Magalhães Pinto. Esse grupo teria, em
determinado momento, quando examinava
alternativas militares, tomado conhecimen-
to da disposição do General Bentes de pres-
tar serviços à Oposição no pressuposto de
que o faria ao país e às Forças Armadas, li-
vrando-as de graves apreensões.

A candidatura padeceu das deficiências
conhecidas e já analisadas, inclusive do er-
ro tático de identificar o General Bentes
com o grupo tido como o mais radical do
MDB. 0 Senador Marcos Freire já não é tido
propriamente como um radical, mas o Sr
Chico Pinto, com sua espessa barba e a per-
da de mandato decretada pelo Supremo Tri-
bunal por iniciativa do Governo, sob pre-
texto de haver agredido a pessoa do General
Pinochet, ainda é um símbolo de radicalis-
mo. Os adversários do General Euler — de
quem terá partido a idéia do encontro no si-
tio do Pica-Pau Amarelo? — devem estar fa-
zendo com a foto Euler-Pinto o mesmo que,
em 1968, fizeram com o pequeno e episódico
discurso do Sr Márcio Moreira Alves, isto é,
difundindo-o nos quartéis.

Esses tropeços poderão ser vencidos na
medida em que for real a densidade do pres-
tígio militar e político do antigo superinten-
dente da Sudene, que, embora reconheceu-
do que o Sr Magalhães Pinto não retirará
sua candidatura, se dispõe a disputar os vo-
tos da Convenção do MDB, uma vez vencida
a preliminar da integração desse Partido na
Frente Única de Redemocratização. O im-.
portante para ele é mostrar seu poder de
mobilização e disputar com o Senador mi-
neiro a inspiração das dissidências muita-
res que anseiam pela unidade do sistema
que tentam formar, de resistência à candi-
datura do General Figueiredo. A alegação,
feita em favor do General Euler Bentes, áe
que ele resolveria um problema pendente
nas Forças Armadas, é contestada não só
pelo Governo, segundo o qual obviamente
tomará posse o candidato indicado pelo Pre-
sidente da República, quanto pelos partida-
rios do Senador Magalhães Pinto, os quais
acreditam que o Exército empossará o can-
didato escolhido pelo Colégio Eleitoral. 0
problema não seria a posse, mas a eleição e,
colocada, assim a questão, o Senador se con-
sidera mais forte do que o General.

O Sr Magalhães Pinto vem encontrando
seu principal obstáculo, como candidato, no
reconhecimento da legitimidade da tese ju-
ridica em que se apoia sua pretensão de re-
gistrar-se como candidato, O Senador Acio- \
ly Filho, que estudou a questão a pedido do
candidato, entende que a eleição presiden-
ciai se rege por estatuto próprio, não estan-
do sujeita a normas estabelecidas para qual-
quer outra eleição. Bastaria assim que o Se-
nador cancelasse seu registro na Arena e,
se indicado candidato pelo MDB, usasse os
oito dias de prazo oferecidos pela lei especi-
fica, de hierarquia superior, para ingressar
no MDB. Os dirigentes do Partido de Oposi-
ção alimentam dúvidas quanto à tese e, an-
tes de tudo, quanto à possibilidade de ser a
tese, ainda que verdadeira, aceita pelo Tri-
bunal Superior Eleitoral, o qual seria acio-
nado pela Arena.

As dúvidas do MDB sob esse ponto es-
pecífico responde o Sr Magalhães Pinto que
o importante é que o MDB queira fazê-lo
candidato e, em seguida, adote a tese. O res-
to será lutar por ela, pois estará certo de
que poderá mobilizar a opinião jurídica do
país em favor da mesma, de maneira a in-
fluir no julgamento dos juizes do Superior
Tribunal Eleitoral, os quais considera, aci-
ma de pressões de Poder. Aos objetores, te-
ria dito o Sr Magalhães Pinto: "Acreditem

. na tese e vamos lutar por ela". Até chegar
lá, todavia, ele deverá enfrentar as etapas
da luta, a primeira delas, a adesão do MDB
à Frente e a segunda sua vitória na Con-
venção partidária. Não se deve esquecer, to-
davia, que o otimismo do Senador o leva a
crer inclusive naquilo em que ninguém até
hoje conseguiu crer: a possibilidade de ter-
mos ainda este ano eleições diretas para
Presidente da República e para' governado-
res. O Senador acredita na força das pres-
soes populares ou acredita em algo mais que
existe entre o céu e a terra. A olho nú, à
vista desarmada, como dizia um velho pro-
fessor da Faculdade de Direito de Belo Ho-
rizonte, é impossível enxergar, nada além da
nossa chã realidade.

Carlos Castello Branco

Adauto Bezerra desiste d& Antônio Mariz enfrentará d
Senado e Convenção é adiada professor Buriti na Paraíba

Fortaleza — A Convenção da Arena
cearense, que se reuniria domingo nes-
ta Capital, para escolher os candidatos
do Partido a Governador, Vice-Gover-
nador', Senadores direto e indireto e
Deputados federais e estaduais, será
adiada porque não haverá quorum para
deliberações. A informação foi dada por
fontes ligadas ao ex-Governador Adauto
Bezerra, que desistiu, surpreendente-
mente, de sua candidatura ao Senado
pelo voto popular.

Ontem, o Sr Adauto Bezerra disse
que sua desistência é irrevogável e foi
decidida porque "elementos ligados ao
Senador Virgílio Távora, fugindo à
orientação partidária, estavam fazendo •
campar\ha contra a sua candidatura e
sugerindo aos seus eleitores que votas-
sem no candidato do MDB". Uma pessoa
da família do Sr Bezerra declarou que
só um apelo pessoal do Presidente Geisel
poderia fazê-lo voltar atrás de sua de-
cisão.

Sem "quorum"

A crise na Arena do Ceará prosse-
gue sem qualquer perspectiva de solução
nos próximos dias. O ex-Governador
Adauto Bezerra telefonou para o Gene-
ral João Baptista de Figueiredo, a quem
deu ciência de sua decisão de não mais
se candidatar ao Senado pelo voto direto,
recebendo,' porém, um apelo do futuro
Presidente da República no sentido de
que revisse a sua posição, pois o Partido
precisava marchar unido para as elei-
ções de novembro.

— Adauto pediu tempo para pen-
sar, mas ele disse isso ao General Fi-
gueiredo mais como um gesto educado,
de respeito ao futuro Presidente da Re-
pública, porque não recuará de sua de-
cisão, tomada de maneira irreversível e
depois de consultas .à sua familia e aos
elementos de seu esquema político —
explicou um dos principais assessores do
ex-Governador.

A mesma fonte afirmou que "so-
mente um apelo pessoal, direto, ou seja,
sem ser por telefone, mas num contato
entre ambos, em Brasília, poderia devol-
ver ao Sr Adauto Bezerra à condição de
candidato ao Senado". Até ontem à tar-
de, esse apelo não havia sido feito, mas
espera-se que o Presidente Ernesto Gei-
sei telefone para o Sr Adauto Bezerra,
convocando-o para um encontro na Ca-
pitai Federal.

No final da tarde, um dos principais
auxiliares do ex-Governador garantiu
que a Convenção da Arena, marcada pa-
ra depois de amanhã, às 8h, no Teatro
José de Alencar, nesta Capital, "não po-
dera ser realizada, porque não haverá
quorum; os delegados do Partido pode-
rão vir a Fortaleza, mas não comparece-
rão à Convenção, uma vez que não te-
rão em quem votar para a escolha do

• candidato do Partido ao Senado pelo vo-
to direto".

Antecedentes

O Sr Adauto- Bezerra e seu grupo
político acham que não há união do
Partido em torno de sua candidatura. E
alinham estas reclamações: 1) O Depu-
tado Haroldo Sanford, do bloco do Sena-
dor Virgílio Távora, tem feito, em reu-
niões privadas e públicas, ataques dire-
tos e ofensivos à dignidade do ex-Gover-
nador, acusando-o de corrupto e de per-
seguidor dos virgüistas; 2) A escolha do
Vice-Governador representou uma der-
rota para o grupo Bezerra, que já havia
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Adauto Bezerra
sido derrotado na escolha do Governa-
dor (seu candidato era o Deputado Os-
sian Araripe, numa hipótese, ou o medi-
co Lúcio Alcântara, numa outra). O no-
me das preferências dos irmãos Bezerra
era o do Deputado Ossian Araripe, pre-
sidente do Diretório Regional da Arena.
O Sr Virgílio Távora escolheu o Sr Ma-
noel de Castro, Deputado Estadual des-
de 1947, seu mais antigo aliado. Nas ba-
ses eleitorais do Sr Bezerra, isso signi-
ficou mais uma derrota; 3) A imposição
de três candidaturas a Deputado Fe-
deral na Região' Norte do Estado, todas
apoiadas pelo Senador Távora, tornaria
inviável a candidatura do economista
Paulo Lustosa da Costa, Secretário de
Planejamento do Sr Adauto Bezerra, no
seu tempo de Governo, para a qual ele
estava emprestando todo o seu prestigio;
4) A falta de comando do Senador Vir-
gilio Távora, que, mesmo pressionado
pelos irmãos Bezerra, não conseguiu evi-
tar que os Deputados virgüistas Haroldo
Sanford e Marconi Alencar prosseguis-
sem com suas. críticas ao ex-Governador.

Sábado passado, em Sobral, durante
uma concentração da Arena, o ex-Gover-
nador Adauto Bezerra sentiu-se ofendi-
do pelo comportamento do Deputado Ha-
roldo Sanford, que acintosamente se re-
tirou do palanque oficial no momento
em que ele Iria começar o seu discurso.
E anteontem, depois de uma longa reu-
nião da familia, o Sr Bezerra decidiu de-
sistlr de sua candidatura, achando que
poderia ser traído pór uma parte ponde-
rável do sèu Partido, que, ao invés de
pregar a sua candidatura e para ela pe-
dir apoio, estava exatamente instruindo
seus eleitores a votar no candidato do
MDB, Deputado Chagas Vasconcelos.

O Senador Virgílio Távora^por sua
vez, em contatos mantidos com seus cor-
rellgionários e jornalistas de Fortaleza,
tem dito que não procedem as reclama-
ções do ex-Governador Adauto Bezerra.
Explicou que a escolha do seu vice-Go-
vernador — o Deputado Manoel de Cas-
tro — representou "uma homenagem a
um político que desde 1947 trabalha pe-
lo desenvolvimento do Ceará e durante
todo esse periodo têm-se mantido leal a
mim". Disse que as três candidaturas
lançadas còm o seu apoio na Região Nor-
te Cearense "já existiam há muito tem-
po é não podem pór isso ser invocadas
agora". ¦¦.'>¦

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

OBRIGAÇÕES REAJUSTÁVEIS
DO TESOURO NACIONAL

Consoante instruções do Banco Central do
Brasil', lembramos que podem ser apresentados
para imediato resgate os certificados represen-
tativos de Obrigações Reajustáveis do Tesou-
ro Nacional vinculadas ao extinto Fundo de
Indenizações Trabalhistas, vencidos e não pres-
critos.

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

Agência Centro do Rio de Janeiro

João Pessoa — O Deputa-
do Federal Antônio Mariz
decildlü, onitem, à noiite, ir
à Convenção Regional da
Arena «omo candidato dis-
sidente. Enfrentará o pro-
fessor Tarcísio die Miranda
Buriti, candidato do Palácio
do Planalto. Seu compa-
nheiro de chapa será o pre-
sidelnte Ido Diretório Regio-
mal, Deputado Waldir dos
Santos Lima. O Ex-Gover-,
nador Ernani Satyro acei-
toai concorrer ao cargo de
Senador por via indireta.

"Decidi aceitar a convo-
cação de expressiva parcela
da Arena para concorrer à
Convenção", afirmou o Sr
Antônio Mariz momentos
depois de tomar a decisão.
Acrescentou que "não me
move ambição pessoal, que-
ro servir à idemocracia, que-
ro valorizar a Arena. Eu
não seria digno d« exem-
pios de homens públicos oo- .
mo João Agripino e tantos
outros que honraram, man-
datos populares recebidos
dos paraibanos se não- acei-
tasse este desafio ou se me
rendesse às ameaças divul-
gadas pelos setores oficiais
do Esitado".

DEMOCRACIA

Tendo ao lado o Ministro
Ernani Sátiro e o Deputado
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Antônio Mariz

Waldir dos Santos Lima, o
Sr Antônio Mariz disse, ain-
da, que ''todos querem a der
mocracia, poucos se
dispõem a servi-la, poucos
se dispõem a conquistá-la.
Quero servir à democracia.
Poucos combatem. Quero
combater. Submeterei
meu nome, ao lado do nome
do Deputado Waldir Lima
è ao lado do nome do Mi-
nistro"Ernani Sátiro, e con-
flante de que os convencio-
nais do meu Partido sa-
foerão exprimir a vontade
dos paraibanos, demonstra-,
da em tantas e tantas oca-
siões em praça pública. Ha-
veremos de vencer".

O Deputado Antônio Ma-
>riz havia prometido tomar
uma decisão ao meio-dia.
Mas, depois de multas reu-
niões acabou deixando a de-
cisão final para a noite. Di-
zem que o Planalto teria
pressionado no sentido de
que ele não partisse para
a Convenção, sob pena de
'ter o seu mandato cassado.
Ninguém confirmou isto.
Mas houve um recuo inicial.
O Sr Mariz se negou a sn-
dossar uma nota desistindo
da candidatura e, no final
da noite, na sede do Direto-
rio Regional da Arena,
¦anunciou sua disposição de
«nfrentar o professor Tarei-
sio Buriti. Este, procurado
depois da decisão do Sr
Mariz, mandou avisar, peto
telefone: "Não estou pára
ninguém". Há possibilidade
de que o ex-Governador
João Agripino seja indicado
para concorrer ao Senado,
por via direta, desde que os
convencionais escolham o
Sr Antônio Mariz..

"Se isto ocorrer" — disse
o Sr Mariz — "a responsabj,-
lidade pela vitória da Arena
nas próximas eleições será
nossa e nós a assumlre-
mos". Em Brasília, infor-
tna-se que o General Geisel
e Figueiredo já admitem.»
vitória do Sr Antônio Mariz.

Dissidente em Minas Gerais
lança manifesto contra AI-5

Belo Horizonte — A três
dias da Convenção, o Depu-
tado João Ferraz (Arena)
lançou ontem o seu mani-
festo, sob o título A Voz
de Minas, aos conven-
cionais do Partido, defen-
dendo a volta do pais ao
estado de direito, o restabe-
lecimento do habeas-corpus
em toda a sua plenitude e
o fim "do regime de arbi-
trio e da força". Ele revelou
que hoje, às 9h, vai reque-
rer seu registro como candi-

i dato ao Governo de Minas.
No manifesto, lido da tri-

buna da Assembléia Legis-
laitiva, o Deputado pede o
fim do ÁI-5 e do Deere-
to-Lei 477. Queremos, dis-
se, a liberdade de escolher
nossos candidatos, com a
extinção de candidaturas
únicas, norma aberrante de
uma sociedade livre."

O MANIFESTO
"Senhores convencionais.

Vale a pena dizer-vos tuna
palavra, em oportunidade
assim relevante, como esta.
Nossa posição, aquiescendo
na disputa do Governo do
Estado, numa hora tão difi-
cil, é inspiração vossa. E
nem nos seria licito fugir
a esta convocação para
uma peleja dum e desigual,
razão bastante para não ser
recusada. De outro modo,
seria o mandatário a atrair
o mandato, o eleito a se ne-
gar aos deveres da eleição.

Demais, esta posição se
reata em foros insígnes. Foi
na defesa dos postulados
democráticos que se ensan-
guentou á História de Mi-
nas, com sieus mártires e se-
mideuses sacrificados. Des-
se modo, há de ser no pri-
mado da democracia —
através da sua prática e do

Arquivo
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João Ferraz
seu exercício — que se de-
vem cultuar os princípios e
os ideais do povo mineiro.
Com esste pensamento'de fi-
delidades à consciência civl-
ca de Minas, aceitamos o
desafio. Por isso aqui esta-
mos, paxá isso aqui viemos.

Nossa candidatura não é,
pois, de contestação ou dis-
sldêncía, tampouco se le
vanta contra quem quer
que seja. Ela se afirma por
si mesma e lem decorrência
daqueles preceitos que flze-
ram a grandeza da gente
de Minas.

Desejamos, pelo exercido
do voto, colaborar na pro-
clamada abertura politica,
levada a efeito pela Arena.
como Partido da Revolução.

Queremos, antes de tudo,
a volta do Brasil ao estado
de direito democrático, com
p restabelecimento do ha-
beas-corpus, em toda a sua

plenitude, abolindo-se d è
vez o regime do arbítrio e
da força.

Queremos o fim do AI-5
e do Decreto 477. Queremos
a liberdade de escolher nos-
sos candidatos, com a ex-
tinção das candidaturas
únicas, norma aberrante de
uma sociedade livre. Quere-
mos a revitalização das for-
ças políticas, a sabtr, o
prestigio para os c h • fés
municipais, a começar por
esses intrépidos e injustiça-
dos Coronéis, em cujo pa-
triotismo a República foi
sempre buscar as melhores
inspirações do seu destino.

Ao mesmo passo, quere-
mos ver devidamente consi-
derados os vereadores, Pre-
feitos, Deputados e Senado-
res. Em suma, queremos à
valorização do poder políÜ,-
co, inteiramente marginali-
zado das grandes decisões
Governamentais por utük
tecnocracia avassalante, in-
sensível aos problemas so-
ciais e hymanos.

Este é o pensamento do
eleitorado arenista, que es-
tamos seguros de interprer
tar. Por tudo isso, senhores
convencionais, na intimida-
de da cablne indevassáveJ,
votai naqueles que, na deíe-
sa dos direitos humanos, se
batem pelo direito de esco-
lha e de opção, lutando pa-
ra repor Minas nos antigos
ritmos de sua tradição de-
mocrática. ,up

A nossa luta é a luta.de
Minas e dos mineiros pelo
Brasil". °:

Saldanha Derzi tem apoio dé
Canale no Mato Grosso do Sul

Telefone para 264-6807

e faça uma assinatura do

JORNAL DO BRASIL

Brasília — O mesmo gru-
po político que combateu a
candidatura do Sr Pedro
Pedrosslan ao Governo do
Mato Grosso do Sul, forma-
do principalmente pelo Se-
nador Mendes Canale e os
ex-Governadores José Fra-
gelli e Fernando Corrêa da
Costa, todos da antiga UDN
passou a apoiar ontem,
abertamente, a dissidência
do Senador Saldanha Der-
zi à candidatura arenista a
Senador indireto para o Es-
tado

O supreendente número
de convencionais que esse
grupo teria conquistado pa-
ra a candidatura dissiden-
te do Sr Saldanha Derzi
obrigou a que o presidente
da Arena, Deputado Fran-
c e 1 i n o Pereira, divulgasse
uma nota oficial do Partido,
no início da noite de ontem,
negando que direção d a

Arquive
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Saldanha Derzi

Arena e o Palácio do Pia-
nalto estivessem de acordo
com a indicação de outro
candidato que não fosse o
Senador Italtvio Coelho.

O argumento utilizado

pelos articulistas da candi-
datura dissidente é o de qüe
o Sr Otalívlo Coelho é um
dos grandes aliados do Sr
Pedro Pedrosslan e deferi-
deu publicamente sua can-
candidato que não fosse o
Mato Grosso do Sul.

A NOTA DA ARENA
"Nem esta Direção Na-

cional, nem o Exmo Senhor
Ministro João Baptista de
Figueiredo deram concor-
dancia a outro nome que
não o resultante das cônsul-
tas efetuadas e indicado pe-
lo Excelentíssimo Senhor
Presidente da República..—
o do Senad-v Italivio Coe-
lho — e confiam em que
os companheiros do Mato
Grosso do Sul, coesos, rtè-
guem apoio a qualquer mo-
vimento de dissidência par-
tldária."
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Planalto tenta fórmula
Brasília — O Vice-Governador

de São Paulo, Sr Manoel Ferreira
Pilho, concorrerá a vaga de Sena-
Stor. indireto por seu Estado; o
Deputado estadual e ex-Secretário
de Esportes e Turismo, Sr Rui Sil-
va, será indicado pelo Partido co-
mo candidato a Vice-Governador;
o' ex-Secretário do Interior, Depu-
tado Rafael Baldacci, vai apoiar o.
Sr Laudo Natel no período que an-
tecede à Convenção de domingo.
j; O esquema para reforçar o
apoio eleitoral ao candidato Laudo
Natel ficou decidido- às lOhlãm de'ontem, no terceiro andar do Pala-

tio do Planalto, após uma hora e 20
minutos de reunião entre os três e
p secretário particular do Presidén-

.,te, Sr Heitor Ferreira, e\o Assessor
Político do General Figueiredo, Ge-
neral Danilo Venturini, e logo.de-

.pois de contatos telefônicos entre
,PS representantes do Palácio e os
§ra Laudo Natel e Francelino Pe-
feka.¦c » ¦ - ¦ '¦;

Cronologia da solução
mi 9h — O chefe do Gabinete"Civil da Presidência da República.
General Golbery dó Couto e Silva,
.telefona a São Paulo, avisando aos
^rs Manoel Ferreira Filho, Rui Sil-
va e Rafael Baldacci, que o General
Figueiredo deseja conversar com"élés, "ainda hoje" (ontem). O Sr
.Rafael Baldacci é o único que não
v& encontrado no gabinete. Sua se-
xretária o localiza no hospital, fa-
zendo exames por causa de sua
mão. cujas articulações estão in-

.«hadas e doloridas.
., llh — O Sr Rafael Baldacci,

que não dormira toda a noite por
«ausa da dor, liga para o Palácio,
««obtém a confirmação do convite.

;,'i 12h — O Assessor Político do
General Figueiredo, General Dani-
Io Venturini, telefona novamente a•São Paulo, acertando a reunião ca-,ra o fim da tarde.
«i- 16h — Os três, acompanhados
de assessores — o Sr Baldacci cóm
seu Irmão e o Deputado Rui Silva
com p seu secretário — embarcam
eift Congonhas num jatinho da•TAM, para Brasilia.

17h20m — Chegam ao aeropor-
t* de BrasUia, e vão direto ao Pa-
láüio do Planalto, em dois táxis.* 17h45m — Chegam ao Palácio
e se fazem anunciar. Admitem ter
àldo chamados para integrarem
uma composição que ,dê a vitória
ao Sr Laudo Natel, mas não têm
idéia, da proposta do Planalto. O Sr.
Baldacci acha a situação em SãoTPàuld "muito confusa". O secreta-
rio do Deputado Rui Silva comete
a inconfidência de chamá-lo "fu-
.turo Vice-Governador".

av, 17h55m — Os três entram no .
gabinete do Sr Heitor Ferreira, on-
de está também trabalhando o Ge--neral Venturini. Os assessores fl--cam na ante-sala e lembram que o
Sr Rui Silva tem a credencial de

Brasília
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em São Paulo para eleger Laudo
"diante da camna-

Baldacci deixou o Planalto
composto com chapa oficial
uma indicação firmada por 400 pre-
feitos (inciusive vários do MDB),
apoiando para Governador, entre-
gue" ao General Figueiredo antes da
escolha do Sr Laudo Natel. Acres-
centam que o Sr Rafael Baldacci
poderia trazer votos de muitos de-
legados à chapa do Sr Natel, e que
o professor Manoel Ferreira Filho
poderia ser homenageado por sua
capacidade intelectual, sendo indi-
cado para o Senado, como conse-
quência da intenção de valorizar
aquela Casa.

I8hl5m — O encontro passa a
ocupar também a sala de reuniões
ministeriais, onde os três têm en-
contros individuais, para evitar
constrangimentos.

19h05m — O Sr Heitor Ferreira
chama seu secretário e pede liga-
ções para São Paulo, para o Sr
Laudo Natel, e para o Sr Franceli-
no Pereira.- 19hl5m — Depois das ligações,
a decisão está tomada: o Sr Ma-
noel Ferreira Filho será o senador
indireto, o Sr Rui Silva õ Vice-Go-
vernador e o Sr Rafael Baldacci se
acertará plenamente com o Sr Lau-
do Natel e trabalhará mais inten-
samente por ele.

19h20m — Avisados, baixam
do quarto andar os Generais Gol-
bery' é Figueiredo para participa-rem dá reunião. Em primeiro lu-
gar,1 o; General Golbery, e depois
o General Figueiredo, recebem se-
paradamente os três políticos
paulistas, na sala de reuniões mi-
nlsteriais. ..

19h40m— Reúnem-se todos,
trocando promessas de vitória.

l»h45m — No saguão*do Pa-
lácio, ao se retirar, o Vice-Gover-
nador Manoel Ferreira Filho aaun-
cia a ', decisão à imprensa, reco-

nhecendo que "diante da campa
nha que fez, o Sr Paulo Maluf tem
muito apoio", concluindo, no en-
tanto, pela certeza de "uma vitó-
ria tranqüila'' do Sr Natel. O Sr
Baldacci, antes de anunciar a sua
parte, ressalva que "sempre apoiei
o candidato oficial" para revelar
que recebera do General Figueire-
do "o apelo para empenho total
nessas últimas horas que amtece-

, dem a convenção". Justifica a so-
licitação explicando qué "temos o
maior contingente de delegados".
Não sabe precisar o número de vo-
tos que representa, pois perdera o
cálculo feito quando,era cândida-
to ao Governo. O Deputado Rui
Silva, multo ligado ao Governador
Paulo Egydio, diz desconhecer o
número de delegados que poderácatalizar em torno do Sr Laudo
Natel. "Vou trabalhar para trazer
o máximo".

19h55m — Os cinco embarcam
num Galaxie negro do escritório
de São Paulo no Distrito Federal
e rumam ao aeroporto. Pretendem
sair antes das 20hl5m, para queo jatinho possa descer em Congo-
nhas, onde os. esperam os Srs Lau-
do Natel e o presidente regional
da Arena, Sr Cláudio Lembo. O
ex-secretário do Governo paulista,Deputado Rafael Baldacci, decli-
nou ontem, no Palácio do Planai-
to, da indicação para ser o Sena-
dor indireto. Com isso, ele facili-
cou a escolha do atual Vice-Go-
vernador do Estado, Sr Manoel
Gonçalves Ferreira Filho, paraocupar aquela cadeira no Senado.

Alegou-se que o ex-Secretário
do interior, por possuir grandedensidade eleitoral, poderia dar
maior colaboração ao esquema par-tidário e, inclusive, esvaziar a can-
didatura dissidente do Sr Paulo
Maluf ao ' Governo, ontem regis-
trada. O Sr Baldacci, contudo, pre-feriu concorrer à reeleição para a
Câmara, esperando receber grandevotação e, segundo se' comentou,
ser convidado pára integrar a equi-
pe ministerial de Figueiredo.

Apesar da recusa, e graças ¦ ás
gestões de setores do Palácio do
Planalto e da direção nacional da
Arena, o Governador indicado de
São Paulo, Sr Laudo Nacel, asse-
gurou, em contatos telefônicos com
Brasilia, que não exercerá quais-
quer influencias contra a cândida-
Dura Baldacci à reeleição. Compro-
meteu-se, inclusive, a ir ontem á
noite ao aeroporto, com Cláudio
Lembo, esperar o ex-Secretáriò do
Interior e os Srs Rui Silva e Ma-
noel Gonçalves, para demonstrar,
publicamente, que o Partido vai
marchar unido na campanha elei-
coral.

O secretário-geral da Arena,
.Sr Nelson Maxchezan, por outro
lado, não quis comentar o regis-
cro da candidatura Paulo Maluf ao
Governo de São Paulo, formaliza-
do ontem, perante a Comissão
Executiva Regional.

Maluf dis que tem apoio de 700
•'â3Jl São Paulo .— Multa desconfi-

anca e princípio de confusão mar-
càram ontem a presença do ex-"Prefeito!'Paulo Maluf na sede da
Arena, quando iria registrar sua•candidatura ao Governo do Esta-

do, para confronto com o candi-
.dato oficial de Brasilia, Sr Laudo
Natel. As 13 pastas que o Sr Maluf
levou, contendo cerca de 700 assi--naturas de convencionais que evén--totalmente o apoiam, foram recolhi-
das, para serem entregues até ás
9 horas de hoje.

:& A desconfiança é de ambos os
lados. Também o Sr Laudo Natel
não remeteu, como havia prome-tido, as vOO assinaturas que diz pos-suif. Os dois candidatos temem que
»8; pastas desapareçam da sede da

»Ãrena ,e sejam investigadas peloadversário. O ex-Prefeito chegou a
promover reunião com advogados
para saber se deixaria ou não as-pastas. \

si 
'• .; ¦¦¦&¦¦¦

ii Tensão
.f.m: Enquanto no Palácio dos Ban-
. deirante o Governador Paulo Egy-

dlo Martins continua declarando
que "não interferirá" na Conven-
ção, os Srs Laudo Natel e Paulo

i Maluf disputam acirradamente os
votos de 1 mil 261 convencionais.
Ontem, o Sr Natel telefonou de
manhã pára o General João Batis-
ta de Figueiredo e ambos acertaram"Mndlcação do Daputado Rui Silva
(fx-Secretárlo de Turismo) a Vice,
cabendo ao professor Manoel Gon-
«alves Ferreira Filho a vaga de
ifenador biônico.

Tão logo o Sr Rui Silva foi es-
colhido, o clima passou a ser mais
tenso, imaginando-se que ele pos-
.sa vir a ganhar votos convencionais
.que estariam comprometidos com o
Sc Paulo Maluf, na Região da Al-
ta Sorocabana do interior paulista.

* o. •arj

Ameaça
O Sr Paulo Maluf reafirmou

que tem 70% dós votos convencio-
riais e voltou a manter firme sua

; disposição de disputar a Conven-
^Ção de domingo, apesar do apoio

publico do General Figueiredo ao
Sr Laudo Natel. No escritório do
Sr Natel, várias reuniões foram
promovidas, inclusive durante a
transmissão do jogo Alemanha e
Polônia. Nota-se apreensão entre
assessores do candidato oficial.

*-*iM»

n.'.t O Sr Maluf havia estabelecido
que compareceria à Arena às 17
horas, mas atrasou em quase duas
horas. Risonho e descontraído, che-
gou aplaudido por cerca de 50 cor-

f'.:U!
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Maluf levou à Arena 13
700 assinaturas, mas não
religionários, anunciando que até
aquela hora tinha 700 adesões de
delegados. Dois assessores abraça-
vam 13 volumosas pastas. Nem o
presidente do Partido, Sr Cláudio
Lembo, pôde ver as assinaturas,
pois o Sr Maluf não permitiu a
ninguém manuseá-las..

A "crise das.pastas" provocourisos na sede da Arena. Para qual-
quer lugar onde ia o Sr Maluf, os
assessores ó acompanhavam car-
regando as pastas. No inicio, o ex-
Prefeito ficou irritado quando um
repórter perguntou se ele não dei-
xaria as pastas por desconfiança."Não posso admitir sua pergunta.E' uma insinuação e não podemos
pôr em dúvida a honestidade do
presidente do nosso Partido".

Em seguida, o Sr Cláudio Lem-
bo presidiu uma reunião da Exe-
cutiva para decidir se o prazo de
entrega da documentação expira-
ria a zero hora de hoje, ou às 9
horas (48 horas antes da rea-
lizada a Convenção). Como fi-
cou decidido que o prazo se
encerra hoje, às 9 horas, o Sr
Maluf se reuniu com advoga-
dos e assessores, decidindo levar as
pastas embora. O Sr Lembo comu-
nicou que um funcionário do Par-
tido permaneceria de plantão à
noite toda, para a eventualidade
de algum dos candidatos pretender
encaminhar a documentação.

Um fato pitoresco foi registra-
do: em meio à crise das pastas,
uma funcionária da Arena, entrou
na sua sala, apressada, perguntan-
do se alguém havia visto sua pasta.
Assessores do Sr Maluf logo foram
recontar as suas, e depois todos fi-
c.aram sabendo q.•? a funcionária
se aprontava para ir mbora. es-
tando à. procura d s x -asta do-

. mestiça.

pastas, disse que continham
quis deixá-las com Lembo

O Sr Laudo Natel, que também
havia programado sua ida à sede
da Arena, desistiu à última hora,
pois também deixou para'entregara documentação minutos antes de
esgotado o prazo.

Ninguém assume a responsa-* billdade das acusações, mas esta
correndo em São Paulo uma espe-
cie de "vale tudo" na antevéspera
da Convenção da Arena que homo-
logaráo sucessor do Governador
Paulo Egydio." Versões de métodos
pouco Idôneos para a conquista de
votos de convencionais são atira-
das de grupos contra grupos.

O Sr Paulo Maluf Já negou,
mas contra ele foi dito que estaria
alugando hotéis para hospedagem
de convencionais, além de oferecer
condução gratuita. Já correu ver-
são de que até negociata de votos
estaria havendo. Também a essa
acusação o ex-Prefeito reagiu:"Não é verdade. Os convencionais
são homens dé bem". No entanto, o
Sr Paulo Maluf continuou ofere-
cendo almoço no restaurante da
Associação Comercial.

Ontem, durante a reunião na
Arena, comentava-se que até dele-
gado de policia estaria pressionan-
do convencionais no interior, além
de eventuais ameaças contra dele-
gados com direito a voto que sào
funcionários públicos. As informa-
ções chegam indiretamente ao co-
nhecimento de candidatos, mas
não houve denúncia formalizada
ao Partido. Antes que a reunião
da Arena de ontem terminasse, o
Sr Cláudio Lembo, numa referên-
cia ao episódio das pastas, deixou
escapar uma frase em tom jocoso,
sem notar que havia repórteres por
perto: "Ninguém quer entregar o
ouro ao bandido".

São Paulo
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Laudo Natel (segundo da esquerda para a direita) recebeu ànoite, no Aeroporto de Congonhaso Vice-Governador Manuel Gonçalves Ferreira Füho e os Deputados Rui Silva e Rafael Baldacci

Baldacci apoia candidato oficial
São Paulo — O Vice-Governador

Manoel Gonçalves Ferreira Filho è osDeputados Rafael Baldacci e Rui Sil-va retornaram ontem à noite'de Bra-silia, informando que foram chama-
dos pelo General João Baptista de Fi-
gueiredo "para examinar as perspec-tivas da Convenção" arenista do pró-ximo domingo, e que lhe foi solici-
tado apoio à chapa do Sr Laudo Na-
tel.

Os três foram recebidos no Aero-
porto de Congonhas por diversos po-liticos, inclusive pelo Sr Laudo Na-
tel. O acontecimento marcou a re-
conciliação dos Srs Natel e Baldacci,
cujas relações estavam estremecidas
há muito tempo. Ambos' se abraçaram
no aeroporto e o Sr Rafael Baldacci
revelou que recebeu um apelo do Ge-
neral Figueiredo e do Ministro Gol-

bery do Couto e Silva para que apoi-
asse a chapa oficial.

União
O Sr Rafael Baldacci negou qual-

quer caráter adesista da sua decisão.
O Sr Natel observou que há muito
tempo não mantinha contatos com o
Sr Baldacci, acrescentando: "Se a po-lítica gera desentendimentos, também
gera entendimentos. O objetivo da re-
conciliação é procurar unir a Arena
o mais possivel."

Ainda no aeroporto, o Vice-Go-
vernador confirmou aceitar sua indi-
cação para a vaga indireta do Sena-"do e o Deputado Rui Silva revelou
que fora sondado na quarta-feira
para ser o Vice-Governador, man-

tendo contatos a respeito inclusive
com o General Dilermando Gomes
Monteiro, comandante do II Exército.

O Deputado Rui Silva, ex-Secre-
tário de Turismo do Estado, assegu-
rou que a chapa do Sr Laudo Natel
sairá vitoriosa na Convenção arenista
no próximo domingo, e considerou a
sua participação pessoal como uma
forma de "melhorar uma posição". O
Deputado Rafael Baldacci negou quehouvesse recebido convite paraocupar um posto de destaque na pró-xima administração federal, dizendo
apenas que continuava candidato à
reeleição à Câmara dos Deputados.
Segundo o Vice-Governador, o Ge-
neral Figueiredo não manifestou pre-
ocupação com a candidatura do Sr
Paulo Maluf.
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FUNDAÇÃO GETOLIO VARGAS

Caderneta
de Poupança CENTRO DE PRODUTIVIDADE E EXPANSÃO DO SISTEMA

BRASILEIRO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO

CBPE
'úM ¦ te

INSTITUTO DE TREINAMENTO DAS ENTIDADES DE
CRÉDITO IMOBILIÁRIO E POUPANÇA.

Será realizada no próximo dia 4, domingo, às 8:30 horas, no Edifício - Sede da Fundação Getúlio Vargas, a
Prova de Português, Matemática e Estatística e Elementos de Ihglês, para a seleção ao Curso da Preparação
da Executivos para o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo.

Os candidatos a seguir relacionados, habilitados na Prova de Conhecimentos Gerais, deverão apresentar-sè
com a antecedência mínima de 30 (tVinta) minutos, munidos.de Documento, de Identidade, Cartão de Ins-
crição, lápis preto 6-b e borracha. Não será permitido o uso de máquina de calcular.

308 Maria Celeste Ribeiro Pune
153 Lia Terezinha lana Pimenta de Morai»
216 Jorge Chevrand
358 Jorge Soares
87 Florentino Moraes Pedrosa
57 Jorge Barcelos Maia

221 Josi Raul Guimarães Júnior
Luiz Fernando Teixeira Seixat

165 Sérgio Luiz Felinto de Oliveira
269 Maria Tereza Dias Notare
48 Pedro Paulo de Oliveira Perdigão

118 Joaquim Elegio de Carvalho.
264 Nelson Arare de Q. C. Oliveira
171 Márcio Thomé de Souza
333 João Tclles da Purificação Filho
258 Maria Luiza Vieira dr* Castro
242 Antônio Fernandes da Rocha Lima
351 Ladislau Corrêa de Souza Neto _
150 Pedro Domingos da Silva Baldi
111 Sueli Soares da Silve

Lúcia Maria Marchi Nogueira \ '
316 Gilson Guimarães Arruda

14 José Augusto Varei Ia Barca
86 Maria Alice Terezinha Bhering

187 Maurício Salles
176 Rosângela Cardoso Scrrenho
69 Antônio Márcio Ferreira Lage
89 Carlos Alberto D'Oliveira

163 Mariza Celenle Pires Cassus
174 Carmen Sá

Otávio Darci Orassia Sereno
189 Rodolfo Coutinho
283 Lione Resende Worton

18 Francisco José Medina Neves
271 Oscas José dos Reis
132 Maria Regina Lustosa Pereira
208 lydia Rodrigues Glória
295 Zair Nascimento
239 Antônio Saraiva da Rocha
35ü Elizabeth dos Santos Galo Neto
169 Yuiti Shimada
190 òenhorinha Aparecida de Carvalho
203 Leonardo de Araúio Costa
130 Antônio Guimarães Peixoto.
286 Herbert Souza Cohn

Edson Cunha Guimarães
294 _,aymc do Rego Macedo Filho
274 Rogério Martins Ferreira
276 Nilson Dias Bastos

43 Angele Ladeira Pessoa
3i3 Eudardo Ghini Ribeiro Marques

. U3 José Carlos Leão da Costa
270 Maria luiza de Carvalho
147 José Geraldo de Aquino
241 Axel Richard Borges
359 Geraldo àilva
323 José Nade Decuche
347 Jurema Coutinho Monteiro
104 Arnaldo Santos de Souza
179 Lindalva da ailva de Oliveira
243 João Batista Zóz-mo Brandão

19 José Luiz Santos de Carvalho Monte.10
51 laci Pinto Souto

193 José Lucas Pereira de Barros
253 Sérgio Nogueira Zõnelli
196 Ricardo Martins Ferreira
123 Elizabeth Vax da biiva
200 Mduricio lent-noaum
155 Maria Helena Gorcti Gonzaga
148 Pauio César Filguciras
210 Almir Rodrigues
262 Maria Regina Maldonado Silveira
107 Luiz Antônio dos Santos
159 Geraldo Mareio Ferreira
170 Francisco José da Silva
60 Guido de Antônio Júnior

345 Fernando Albevlo Lopes Mesa
256 Márcio Leão Corrêa de Sá
67 Rômulo José- Voto de Brito
88 José Argemiro Felipe Filho

268 Rita de Cássia Raymundo da Silva
184 José Carios de Melo Werneck

161 José Cerlos Uni de Oliveira
Ivone Maria Biavati

282 Isael Bastos Lemos
324 Paulo Citar Pereira da Costa

15 Luiz Carlos da Lima
235 Evaldo Chrlstovam da Souza
331 Léa Luiz Penna Firma

85 Maria Madalena Pellegrini
364 Telma Maria Cardoso
230 Narcla Amitay

79 Celso Renato Brasil Duarte
194 Simplicio Augusto Oliveira da Fonseca
192 Luiz Felipe Brandão
320 João Maria Pereira da Carvalho'

20 Luiz lassa Rlnder
298 Carlos Quintas Rodemilane
366 Renato da Oliveira Freitas
209 Adherbal Pantaleão dt Mello
290 Gelio Bezonl

16 Clara Cascão Nassar
305 Jorge Manoel Correia da Ferie I
229 Wolmar Gottschall Assumpção Filho •
207 Diana Soares Acioli
223 Marcus Sérgio Franco
312 Paulo César dos An|os

76 Roberto Alves de Oliveira
314 Sheila Jorge Oliveira Seldenha

28 Hauio Sérgio Silva de Oliveira Si139 Fernando José Ferreira Gomes Damasceno11 Augusto César Lemos Ozono
240 Luiz Carlos Cyrico
2J6 Ubirajara da Silva Coelho
164 Paulo Ferreire da Silva
59 Carlos Vítor Pimenta de Pádua56 Edgard Cosia de Freitas Filho
83 Carlos Eduardo de Miranda Ferraz136 Erivan Lima de Azevedo

166 larcisio de Macedo Portella
52 Jesse Velmovitsky

225 Jorge Fernandes Marques
342 Guilherme Augusto Alves Pires291 Heioise Lúcia Moilta Monte167 Ubirajore Sá Roriz
309 lia Magno de Carvalho
339 Pedro Paulo de Albuquerque Suzano185 Fernando Gonçalves

80 Boris Galperin
369 Paulo Alves Franco
233 Sérgio Elbeck

71 Edilson Teixeira
120 José; Correia de Sé Oliveira
90 Reginaldo Balbino de Almeida

310 Uno João de Oliveira Neves
Salustiano Lemos Carballido

105 Rachel Coutinho Marques da S.96 Luiz Gonzaga Torres
224 Rene Jean de Guimarães Bastos
352 Alberto de Miranda Henriques Filho214 Euzébio Florentino da Silve
237 Ary Vagner de Macedo Neves
12B. Fernando Pereira Muniz
300 Cláudio Sérgio Saldanha Marinho
318 Rivaldo Carios Simões

Nilsara Moreira Antelo
30/ Soiange Bandeira Sodré de Castro
227 Adauto Luiz dos Santos
211 Sérgio Pereira da Rocha
125 Leila Abraham Loria
220 Antônio Martins Posse Neto
146 Marcelo Fargnoli de Araújo
152 luiz Gonçalves Filho
363 Delcio de Assis Gomes
110 Oarcy Roberto Santos de Araúio
126 Felipe David Moreira Lima
93 Gil Pinto loja Filho

287 Antônio Augusto Cardoso Martins
103 Bartolomeu José Marques
154 Odilardo Pinheiro
231 Wagner Ferreira Cardoso
193 Dilmar Aleixo

Carvalho

354 luiz Fernando Oliveira de Si Peixoto
206 Dallla Merie Carneiro da Cunhe a Mello
33 João Carios Rinelli de Almeida

330 Márcio Figueiredo do Couto
252 Salmo da Costa Mendes
168 Nathan Fa|n
141 Rubem Anastácio da Silva
53 Maria da Conceição Ribeiro
63 Neuse Rodrigues da Franja

10B José Mendes do Nascimento
273 Cerlos Alberto de Assis Freitas

10 Casar Pinto Rodrigues da Costa
29 Beatriz Campos Pottier Monteiro

100 Roberto Ricardo Gerrldo Fechado
261 Jorga Luiz Ribeiro
275 Ricardo Nisembaum
124 Danilza Costa
357 Adair Ferah da Mota
82 Ubiraiare leite de Oliveira

227 Maria José Lacerda de Cruz
226 Rui Antônio Duarte da Megalhães
75 Anna Maria Damasceno Paiva

279 Paulo Vargas da Costa
180 Maria Lúcia Jullão Pacheco
38 Vanda Maria Gonçalves Miranda

277 Leower lúcio Brandão Guimarães
301 Mareie Regina Brandão da Paiva
338 Merdelize Frledrich Breun
117 Ney Pereire da Silva
228 Dtógenes Petersen Ferreira da Silva
204 Helena de Glorie dos Santos
72 Juvenal Tadeu Siqueira Reis
37 Renato Moreira da Silva
70 Selma Maria Nazaré de Freitas

344 Lucimar Altomai
21 José Luiz Ferreira

195 Ricardo Rodrigues Cardoso
133 Guilhermina Maria de Athayde
329 Angele Merie Porcino da Costa
92 Marcos Vargas da Costa'
49 José Augusto Pinheiro
81 Kleber Borges Caetano
62 Marcos Evangelista Dias Klautau

144 Emília Mozer Bos sard
188 Fábio Tepedino Júnior
326 Linalva Celeste Lemos de Souza
306 Aloisio Faria Magalhães
334 Aelson Alcântara do Nascimento
197 Maria Estale Vieira doa Santos Costa

17 Paulo César de Azevedo
Sebastião Ferreira de Moura Costa

39 Solemar de Miranda Pinto
249 Ronaldo José Pacha Fer/ez
361 Vera Lúcia Teixeira Marques

77 Licurgo José de Oliveira Alencar
292 Genivaldo Peregrino de A Silve
122 Laerte do Carmo Gomes
218 Marneli Cunha da Silva

13 José Adail Fonseca Vianna
238 Jorge Lopes da Silva
50 Eudamidas Gomes Cordeiro
23 Eliel Saraiva Ferreira
30 Eveline Veríssimo Pouchain

177 Vera Maria Papacena
263 Penha Maria Kwiatkowsky

12 Jorge Fortes Cavalcante
299 Umbelina Maria Lopes Ribeiro
343 Cláudia Elizabeth da Silva March
101 Maria da Conceição Pires Fontes
244 Paulo César Oiogo de Souza
248 Heliana Gomes de Almeida
319 David Said Batista Helmi Nazer
182 Reginaldo de Souza Barcellos
183 Maria Luiza Perdigão Lopes
356 Júlio Albano dos Santos
340 Fernando Celso Machado Stilben
36 Luiz Antônio Sales

328 Leanete Stein Maroniene
27 Tirrel Costa Mendonça Simões

327 Clarice Schatkin Cukíer
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Krieger quer reformas já em outubro
Brasüia — O Senador Da-

niel Krieger defendeu on-
tem a vigência das refor-
mas políticas a partir de 16
de outubro, "para que a
Arena sala com uma gran-
de e concreta bandeira elei-
toral, de reformas jà feitas,
com o Brasil democratiza-
do". Disse que não apoiaria
o General Figueiredo se não
tivessa a garantia — que
tem — de que ele conduzira
o pais ao estado de direito.
Lembrou que, para realizar

tal tarefa, é primordial que
o próximo Presidente seja
um militar.

Sugeriu, como "fórmula
ideal", o restabelecimento
da Constituição de 1967, re-
vogada a emenda constitu-
cional da Junta Militar, fei-
ta em 1969, revogados o&
Atos Institucionais e acres-
centadas certas emendas,
como a do estado de emer-
gência, com recurso ao Ju-
dlciário.

Becker revela farsa em S. Catarina
. Brasüia — O Senador
Oteir Becker (Arenp-SC)
condenou ontem, da trltou-
na do Senado, a Convenção
arenista em seu Estado pa-
ca escolha de candidatos as
eleições de novembro, quali-
ficando-a de "uma farsa da
qual não poderia partici-
par". Anunciou assim que
dela estará ausente, para
não ir ao "espetáculo que
lã (em Florianópolis) será
montado e executado, roti-
neiramente, de todo desvin-
culado do anseio de reno-
vação e moderniização da
gente de meu Estado.''

Todos os Senadores do,
MDB presentes ao plenário
aplaudiram em aparte ò
pronunciamento do repre-
sentante da Arena catarl-
nemie, formando, depois de
•eu discurso, uma fila para
abraçá-lo. O Sr Marcos
Freire (MDB-PE) fez reíe-
rência à declaração do Se-
nador Petrônio Portelia jus-
tificando o pronunciamento
do General Bethlem em f a-
voar da candidatura do Ge-
neral Figueiredo, classlfl-
cando de "incrível" a atitu-
de do presidente do Senado.

Márcia Kubitschek pode desistir
Belo Horizonte — A filha

do ex-Presidente Juscelino
Kubitschek, Sra Márcia
Kubitschek, segundo ad-
mltlram ontem diversos
deputados do MDB mineiro,
poderá desistir de sua can-
didatura à Câmara federal
por Minas Gerais, alegando
dois motivos; compromissos
sentimentais no exterior e
a doença do principal orlen-
tador de sua candidatura,

o Deputado Renato Azere-
do.

O MDB mineiro, que já
contava como certa a. in-
clusão da Sra Márcia
Kubitschek em sua chapa,
já está, segundo os parla-
mentores do Partido, or-
ganizando a chapa de can-'dldatos 

à Câmara federal,
prevendo a hipótese de-
Márcia Kubitechek desistir

. de vez de ser candidata.

Passarinho e Alacid afastam rebeldia
Belém — Um encontro

entoe o Senador Jarbas Pas-
sarinho e o Deputado Ala-
CM. Nunes em Brasília —
o. primeiro desde que o De-
putado federal íoi indicado
para o Governo do Estado
— afastou qualquer possibi-
lidade de surgimento de um
antlcandidato na Con-
venção estadual da Arena
de amanhã, pois o ex-Minis.
tro carantüu que cumprirá
o compromisso assumido
com o General Figueiredo
e Presidente Geisel de tor-
car vitoriosa a candidatura
do Sr Alacid Nunes.

A reunião dos dois primei-
pais lideres da Arena pa-
raense, estimulada pelo De-
putado Francelino Pereira
que se mostrava preocupa-
do ante os rumores de que
os jarbistas — a maioria na
Convenção e no Colégio
Eleitoral— estavam dispôs-
tos a virar a mesa, propor-
cionou maior tranqüilidade
à cúpula do Partido pois as
divergências foram supera-
das ante a promessa do fu-
turo Governador dt não
hoatüzatr as bases do Sena-
dor. '

Suruagy desafia MDB para debate
Maceió — O Governador

Divaldo Suruagy lançou, on-
tem, desafio para um deba-
te público com o MDB, con-
dicionando apenas que ele
seja com todos , os com-
ponentes de expressão do
Partido oposicionista e
quando se deslnoompati-
bilizar. O desafio foi lan-
çado "por insistência de ai-
guns políticos do MDB que
estão enciumados por Suru-

agy haver debatido com o
Sr Djalma Falcão, cândida-
to a Deputado federal pela
Oposição".

O Sr Suruagy debateu du-
rante duas horas e mela
com o Sr Djalma Falcão, o
mais forte candidato do
MDB à Câmara Federal •
tuna das forças políticas
ainda vivas no Estado.

Copa pode adiar Convenção no Norte
."Natal—. A estréia
«manhã da Seleção Brasi-
leira na Copa- do Mundo,
poderá alterar o programa
da Convenção da Arena
marcada paia o mesmo dia.
Há um movimento entre a
maioria dos convencionais,
que já sensibilizou o futuro
Governador do Estado, Sr
Lavolsler Mala, no sentido
de que o final da reunião

antecipado para ás
13hs. ¦

E' este o único problema
paira a Convenção. Até ago-
ra, não surgiu nenhum mo-
vimento dissidente e será
unanime a Indicação do Sr
Lavolsler Maia pára Gover-
nador; Geraldo José de Me-
lo para Vice; Jessé Freire
para Senador direito; e Di-
narte Mariz para Senador
biônico.

Prestes assina documento com PCI
Roma — O secretárlo-ge-

ral do Partido Comunista
Brasileiro, Luis Carlos Pres-
tes, esteve na Itália a con-
vite do Partido Comunista
Italiano, de 23 a 31 de maio,
tegundo informou ontem o
POL A delegação brasileira
entrevistou-se com os diri-
gentes comunistas locais,
entre eles o presidente Lul-
gi Longo e o secretário-
geral do Partido, Enrico
Berlinguer, durante a pas-

sagem de Prestes por Trúes-
te, Milão e Roma.

No texto do comunicado,"os dois Partidos condenam
energicamente as ações dos
grupos terroristas e subver-
slvos", e o PCI adere á ação
de 'tolldarledade interna-
cional que ise desenvol-
ve para apoiar as forças de-
mocrátUcas e progressistas
do Brasil e de outros países
da América Latina em sua

-luta contra os regimes au-
torltártos e repressivos".

Senador suspeita de Projeto Jari
Brasüia — O Senador

Evandro Carreira (MDB-
AM) pediu ontem em
discurso no plenário que a
Comissão de Assuntos Re-
glonais do Senado promova
imediatamente uma investi-
gação de profundidade so-
bre o Projeto Jari, na Ama-
zômla, de responsabilidade
"do homem mais rico do
mundo, o Sr Daniel Ludwig,
• que pretende uma pro-

dução de 750 toneladas de
celulose por dia".

Lembrou que, segundo
.consta, "existe até proibição
para os jornalistas penetra-
rem na área de um e melo
milhão de hectares de ter-
ra, no território do Amapá,
fazendo-se portanto neces-
sário uma atitude da co-
missão para examinar
In loco o que realmente é
aquele projeto, sem itinerá-
rios pré-determlnados".

Etelvino condena radicalismo»
Recife — Ao reconhecer

que a Revolução cometeu
graves erros, o ex-Ministro
Etelvino Lins afirmou on-
tem que a hora exige atos
de grandeza, e de coragem
também da parte do MDB:"Llvreino-nos do radtoalis-
mo de esquerda e de direi-
ta, que a democracia estará
salva. Não percamos esta
última oportunidade, se é
qüe desejamos evitar a ex-
plosão, que não virá, graças
à comprensão patriótica da
Oposição".' — No mundo convulso de
nossos dias, com a prática

de atos de terror, de direita
e de esquerda, e com a in-
fiação que ainda não con-
seguimos debelar, o perigo
ronda as instituições poli-
ticas não só no Brasil, mas
no mundo Inteiro. A Revo-
lução praticou falhas, mas
delas a redimiu o Presiden-
te Geisel, através de atos de
grandeza e de coragem, e
a hora também os exige do
MDB. Creio que soou o
grande momento nacional,
para a plenitude democra-
tica, explicou o Sr Etelvino
Lins.

MDB registra candidaturas
de Chagas e Hamilton Xavier

O secretário do MDB fluminense, Deputado
Marcelo Medeiros, entregou, ontem ao TRE, já no
final do expediente, a ata da reunião da Comissão
Executiva do Partido que indicou, por unanimida- ,
de, á Convenção Regional de domingo, no Palácio
Tiradentes, as candidaturas dos Srs Chagas Frei-
tas e Hamilton Xavier, a governador e a vlce-go-
vernador, respectivamente.

A reunião da Executiva foi realizada pela ma-
nhã e a ata, arquivada no TRE, de acordo com a
legislação eleitoral vigente, terá o seu extrato pu-
bücado hoje, no Diário Oficial do Estado,'parto de-
dicada ã Justiça Eleitoral. O Sr Marcelo Medeiros
informou que a chapa oficial da Oposição ás elei-
ções indiretas deste ano "consagra definitivamente
o acordo entre os Srs Chagas Freitas e Amaral Pei-
xoto". ,

O acordo
O acordo entre os dois chefes das correntes mais

fortes do MDB do Estado foi, ainda, segundo o se-
cretárlo do Partido, apoiado por mais de 90% dos
904 delegados que participarão, domingo, da Con-
venção Regional. Inicialmente, o acordo previa a
indicação do Sr Chagas Freitas como Governador
e do Sr Amaral Peixoto como Senador indireto.

Antes que o Partido decidisse que as suas seções
regionais poderiam participar das indiretas, desde
que não indicassem candidatos ã senatórla biônica,
o Sr Amaral Peixoto já havia decidido, contudo, não
aceitar a vaga O acordo lhe facultava, também, o
direito de indicar o candidato a vice-govermador
para compor a chapa do Sr Chagas Freitas, o que
ele fez ontem, optando pelo Sr Hamilton Xavier.

O Deputado Marcelo Medeiros disse que a Con-
venção do MDB para lançar três candidatos ás elei-
ções diretas de senador e chapas completas á Oa-
mara federal e Assembléia Legislativa, ainda não
tem data. Parlamentares do Partido, que disputarão
a reeleição, desejam, contudo, apressá-la, levando a
Oposição a promovê-la dia 18 ou dia 25.

Arquiva

Roberto Saturnino
Araviv*
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7. C. de Macedo Soares

Dissidentes não irão ;
mais à Convenção

Os dois candidatos de contestação ao acordo
firmado entre os Srs Chagas Freitas e Amaral Pei-
xoto, o Senador Roberto Satarnino e o Almiranlte
José' Celso de Macedo Soares, desistiram de com-
parecer à Convenção emedebista de domingo. Ner
nhumdos dote, ante a nova legislação, que exige
o apolamento de um mínimo de 10% dos delega-
dos, conseguiria vencer essa exigência.

Apenas o Almirante José Celso de Macedo Soa-
res, em nota ã imprensa, comunicou oficialmen-
te a sua desistência. O Senador Saturnino liml-
tou-se, apenas, a informar, ainda em Brasília, de-

. pois da Convenção Nacional do Partido, que não
teria condições de disputar a indicação de Gover-
nador, mesmo para marcar uma posição.

A nota do Almirante

A nota do Almirante José Celso de Macedo Soa-
res é a seguinte:

"Desde o lançamento de nossa candidatura ao
Governo do Estado do Rio de Janeiro, em outubro
do ano passado, vimos percorrendo todos os mu-
nicipios fluminenses levando a todos os companhel-
ros de Partido nossas idéias e projetos de como go-
vernar o nosso Estado. Vanglorlamo-nos de ter ri-
do o único candidato que preparou um programa
de Governo e discutia-o com a quase totalidade dos
convencionais do MDB. Era o minimo que poderia-
mos faxer em respeito ao povo fluminense.

Tornou-se evidente, entretanto, que, apesar de
nossos esforços, não conseguiremos obter os votos
necessários para alcançar a maioria na Convenção
partidária. As razões e os motivos — e entre estes
estão com certeza as nossas próprias deficiências
— são por demais conhecidas. Escusamo-nos, por
conseguinte, de comentá-las. ,

Não sendo amantes de disputas estéreis, mes-
mo porque o momento é de união e não de diver-
gências, vimos, por meio desta, retirar o nosso no-
me dentre os candidatos ao Governo do Estado do
Rio. Agradeço a cooperação de todos que nos aju-
daram nesta campanha democrática e liberto-os de
todo e qualquer compromisso para conosco.

Fazemos votos para que o candidato qúe vier
a ser escolhido na Convenção partidária do Movi-
mento Democrático Brasileiro para o alto cargo de
Governador do Estado do Rio de Janeiro esteja à
altura dos compromissos assumidos pelo nosso Par-
tido, qual sejam, a luta pelo restabelecimento do
estado de direito, a abolição dos atos de exceção,
enfim a volta à democracia sem adjetivos, que foi,
é, e será sempre o regime dos anseios dos brasi-
leiros."

Magalhães vai a Ulisses iiã
terça-feira como candidato

Humberto não
será deputado

Em carta ao presidente
em exercido da Arena, De-
putado Alair Ferreira, o Se-
nador Vasconcelos Torres
confirmou, ontem* oficiai-
mente, que não vai disputar
a reeleição pela via direta.
O Partido do Governo, às
vésperas de sua Convenção,
perdeu, também, o concurso
de seu cabeça de legenda
na chapa de candidatos à
Câmara federal: o Sr Hum-
berto Barreto, que por mo-
itivo de saúde, não poderia <
fazer campanha.

O Sr Vasconcelos Torres
explicou na sua carta que
vai, no entanto, ajudar ai-
guns amigos que disputarão
cadeiras para a Câmara fe-
derai • Assembléia Legisla-
(tiva: "Contraí com a políti-
ca o vicio de andar. E não
há remédio no mundo que
me possa curar dessa de-
pendência ". O Sr Humber-
to Barreto está com proble-
mas renais e talvez tenha
de guardar repouso absolu-
to durante 90 a 120 dias.

CHAPAS

A Arena divulgará hoje,
às 0 horas, as suas chapas
de candidatos à Câmara '
federal e Assembléia Legis-
latira, esta última contando
com mais de 100 cândida-
tos. O Partido vai indicar,
agora que se confirmou a
desistência do Sr Vasconce-
los Tones, quatro norros
para as teês subiegendas:
Almirante Augusto Rad-

. macker, ex-Deputado e ex-
Vlce-Governador Rafael d»
Almeida Magalhães, Depu-
tada Estadual Sandra Ca-
valcantl e Sr Nelson Gon-
çalves (ex-Prefeito de Volta
Redonda).

Lembo critica
decisão no Rio

São Paulo — "Rasgou-se
o programa do MDB. Fo-
ram-se as diretrizes parti- ,.
darias. Pelo poder, os prin-
cípios foram remetidos para

, o inferno" — foi o comenta-
rio feito ontem pelo presi-
dente da Arena, Sr Cláudio
Lembo, sobre a decisão do
MDB de lançar candidato
ao Governo do Rio de Ja-
neiro.

"Essa será uma chaga ln-
curável qúe o Partido da
Oposição carregará pelo
resto de «ua existência",
acrescentou ironicamente o
dirigente arenista, dizendo
acreditar que a declsãQ to-
mada vai ter reflexos nega-
tivos à Oposição, não ape-
nas no Rio de Janeiro, mas
em outros Estados brasi- .
leiros. "Em política, o exem-
pio vale e o Partido da Opo-
sição deu um dos exemplos -
mais lamentáveis; ao abdi-
car, na ânsia do Poder, da-
quilo que é mais importante
num Partido: ò seu progra-
ma" — disse ele.

Khmr acha que"detente" venceu
O Deputado Edson Khatr

declarou, ontem, na Assem-
bléla Legislativa que "a
Convenção Nacional do
MDB que entronizou o Sr
Chagas Freitas no Governo
do Estado do Rio de Janei-
ro, foi, sem dúvida alguma,
a demonstração evidente da
vitória da detente celebra-
da entra autênticos e ade-
sistas".

Ele observou que " a poli-
tica é um fenômeno extre-
mamente dinâmico. Tão
dinâmico que os ortodoxos,
da linha programática par-
tidárla ou autênticos, se
quiserem — não hesitaram
um minuto sequer em evo-
luir em direção ao Sr Cha-
gas Freitas com a perspectl-
va de conquistar os dlscipll-
nados votos dos chaguistas,
em favor da candidatura do
General Euler Bentes".

A FESTA

O líder do MDB, Deputa-
do Márcio Macedo, respon-
dendo ao Sr Edson Khair,
afirmou que "a Convenção
foi antes de tudo uma festa
democrática, que decidiu, fl-
nalmente, pela participação
do Partido nas eleições indi-
retas". Observou que "não
há mais o que questionar:
vamos para a Convenção
Regional, domingo, para in-
dicarmos, seguindo um de-
sejo da quase totalidade
das bases, a chapa Chagas
Freitas-Hamilton Xavier"."Quero advertir que o
MDB elegerá o Governador
do Estado do Rio, porque
assim o faria, se as eleições
fossem diretas. Isso não
quer dizer que nós, flumi-
nenses, estejamos compro-
metidos com outros esque-
mas que não sejam aqueles
recomendados pelo progra-
ma partidário, em favor do
restabelecimento do estado
de direito no pais".

Brasília — Entusiasmado com o do-
cumento aprovado pela Convenção Na-
cional do MDB ("a Frente não funciona
sem o MDB"), o Senador Magalhães Pin-
to, marcou encontro, na manhã de on-
tem, através de telefonema de seu ga-
binete, com o presidente nacional do
Partido 'oposicionista para a próxima
terça-feira em Brasília, reafirmando sua
condição de candidato a candidato a Pre-
sidente da República pela Oposição.

O Senador mineiro negou què este-
ja postulando a candidatura a Presiden-
te da República pelo MDB, como que~a
sugerir que tal atitude de sua parte im-
portaria em constrangimento para si e o
Partido. Todavia, acha que a decisão dos -
convencionais se traduz numa autoriza-
ção para que a direção oposicionista exa-
mine os nomes e, naturalmente, acredi-
ta que o seu constará da relação.

Entusiasmo
O Sr Magalhães Pinto tomou a ini-

ciativa de sugerir a retirada dos dlvex-
sos nomes que constavam do documento
f mai aprovado pela Convenção Nacional
(ele próprio, Euler Bentes Monteiro, Se-
nador Teotônio Vilela, ex-Senador Oscar
Passos e Deputado Ulisses Guimarães)
num encontro com o Senador Paulo
Brossard, argumentando que, como se
tratava de uma causa, os nomes deveriam
surgir numa segunda etapa.

"O importante é que nós recebemos
o documento aprovado pelos convencio-
nais do MDB com entusiasmo, pois sem
o MDB a Frente Nacional pela Demo-
eratização não funciona"! afirmou o Sr
Magalhães Pinto, observando que a nota
aprovada pelo Partido oposicionista, em
diversos itens, coincida com seu mani-
festo, logo depois da divergência que te-
ve com a Arena.

O Senador mineiro negou, igual-
mente, que tenha declarado não ser
esta Frente semelhante á Frente Am-
pia coordenada pelo Sr Carlos Lacerda
e integrada, ainda, pelos ex-Presidentes
Juscelino Kubitschek, João Goulart e
Jânio Quadros,' porque não conta e neqi
contará com banidos em seus quadros.
Disse tor declarado em Teresina que a
atual Frente só conta, em seus quadros,
com pessoas que estão em plena atlvl-
dade politica, gozando da plenitude de
seus direitos políticos.

A Frente. Ampla do Sr Carlos La-
corda, pelo contrário, tinha em seus
quadros, majoritarlamente, pessoas cujos
direitos políticos haviam sido suspensos.
Isso não significa que repila o apoio dos
punidos, como o Sr Leonel Brizoia, os
quais poderão se integrar ao movimen-
to numa segunda etapa, depois da anis-
tia.

"A diferença é que a Frente atual
é feita com homens de dentro, alguns
com mandatos, outros atuando na vida
politica no gozo de todos os seus dtúrei-

tos, como o General Euler e o ex-Minls-
tro Severo Gomes. Mas, não excluímos
ninguém, mesmo porque acreditamos na
anistia. Temos de incluir todos, pois to-,
dos podem ajudar".

O Sr Magalhães Pinto deixou no ar
duas perguntas: "O Senhor está postu-
laudo sua candidatura a presidente no
MDB? Vai ajudar na campanha' dos.
candidatos oposicionistas nas eleições'
de novembro?" "

"Isto fica para uma segunda etapa,.
Minha atitude vai depender natural-
mente da atitude que o MDB tiver para
comigo".

Admitida sua candidatura à Prê-
sldência da República, o senhor renun-
ciaria ao mandato de Senador pela Are-
na mineira?

Como já disse, minha atitude de-
penderá da posição do MDB. O impor-
tante a ressaltar é que recebemos a atl-
tude de agora do MDB com entusiasmo,
pois sem o MDB a Frente não funciona.

O Senador mineiro comentou, em se-
guida, o documento aprovado pela Con-
venção Nacional, lembrando que, em
muitos de seus itens, coincide com o ma-
nifesto que lançou quando resolveu rom-
per com a Arena. Acha que a exclusão
de nomes foi benéfica,'pois é essencial
tratar, antes, de tudo, da causa em si,
para depois examinar os nomes de pos-
síveis candidatos a candidato a Presi-
dente da República pelo Partido. .^

O Senador, que ontem mesmo re-
gressou ao Rio, admitiu que terá um en-
centro com o General Euler Bentes Mon--
teiro, para uma troca de análise e.infor'-
mação, "mas conversa sem agenda". Se
o General Hugo Abreu estiver no Rio,
neste, fim de semana, não terá dúvidas
em procurá-lo, lembrando sua condição

. de amigo pessoal do militar. •-- .
O Sr Magalhães Pinto recusou-se a

comentar a notícia de que o General Hu-
go Abreu teria escrito uma carta ao Ml-
nistro Fernando Belfort Bethlem estrà-
nhando que, em nome do Exército, aque-
Ia autoridade tenha apoiado a cândida-
tura do General João Baptista de Ei-
gueiredo: __"Este é um assunto militar, no qual
não quero entrar; Todos sabem que te-
nho apreço e admiração pelo General
Hugo Abreu";

O Senador Magalhães Pinto negou
ontem no Rio que o ex-Ministro Severo
Gomes esteja disposto a renunciar de sua
candidatura: á Vice-Presidêncla da Re-
pública. Disse não saber sobre uma com-
posição'com o General Euler Bentes pa-
ra substituição do ex-Ministro em sua
chapa.

O Senador mineiro disse que ej&-
tem meios legais para poder se registrar
como candidato ã Presidência pelo P*r-
tido da Oposição. "Não.vão me barrar.
Os pareceres que tenho dizem que exis-
te meio legal para o meu registro".

Teotônio crê na vitória da Frente
O candidato que for indicado pela

Frente Nacional de Redemocratização e
registrado pelo MDB terá condições de
ser eleito pelo Colégio Eleitoral, afirmou,
ontem, o Senador Teotônio Villela (Are-
na-AL) depois de se reunir durante duas
horas e meia com o General Euler Ben-
tes Monteiro e o ex-Ministro Severo
Gomes.

Os três aprovaram o decálogo dos
candidatos do MDB divulgado anteontem
na convenção extraordinária do Partido.

.0 Senador Teotônio Villela considerou o
documento perfeito, enquanto o General/
Euler destacava que "a nota do MDB #'
um passo extraordinário para a forma-
çáo da Frente", prometendo examiná-la
mais atentamente pana um pronuncia-
mento.

Cedo para nomes
O lançamento de nomes como can-

dldatos a Presidência e a Vice-Presldên-
cia da República pela Frente foi consi-
derado ainda muito prematuro pelo Se-
nador Teotônio Villela, que assinalou
que o essencial no momento é consoli-
dar a Frente, expressando sua certeza
que ela se formará.

Depois de destacar que há um per-
feito afinamento entre o General Euler
Bentes Monteiro, o Senador Magalhães
Pinto, o ex-Ministro da Indústria e do

Comércio Severo Gomes e ele, o Senador
alagoano observou que todos os setores
que participarem da Frente serão ouvi-
dos para a escolha do candidato para que
haja um consenso a respeito. Considerou
que fatalmente estudantes e trabalha-
dores se juntarão ao movimento, "es-
pohtaneamente, pelo caráter cívico da
Frente". -.

Dizendo que ele também está dispôs-
to a sair pregando pelo pais em favor da
Frente, o Senador alagoano ressaltou que
o candidato do movimento deverá rece-
ber o apoio dos descontentes da Arena
e dos setores de Oposição".

Bethlem arbitrário

O Senador Teotônio Villela conside-
rou que o Ministro do. Exército, General
Fernando Belfort Bethlem foi arbitrário
em sua ordem do dia por ocasião da pas-
sagem para a reserva do Chefe do SNI,
General João Baptista de Figueiredo. Es-
clarecendo que não costuma comentar
problemas da área militar, o parlamen-
tar afirmou que o faz agora pois a nota
do General Bethlem expressando o apoio
do Exército à candidatura do General Fi-
gueiredo "transbordou para a área poli-
tica". No seu entender o Ministro do
Exército exorbitou de suas atribuições'ao
se pronunciar sobre problema político.

Cúpula da Oposição mantém reserva
Ao contrário dos adeptos da "Frente

de Redemocratização" e da candidatura
Euler Bentes á Presidência da Repúbli-
ca, os dirigentes do MDB não demons-
travam ontem entusiasmo com os re-.
sultados da convenção de quarta-feira.
Segundo observou o Deputado alagoano
José Costa, "se depender de Ulysses a
"Frente" vai continuar lá atrás". Pelo
que se observou, o representante de
Alagoas não está exagerando. E, para o
líder Tancredo Neves, o Importante foi
preservar a unidade partidária.

O presidente do Partido, explicando
as decisões dos convencionais, procurou
mostrar que a direção nacional não po-
deria deixar de atender às reivindica-
ções dê amaraUstas e chaguistas, sob
a alegação de que, independentemente
do que lhe aconteceu em 1973 no Rio,
os parlamentares fluminenses nunca lhe
falharam nos momentos mais difíceis.

Cautela
O Sr Ulysses Guimarães, contudo,

continua não demonstrando maior ln-
teresse à adesão do Partido à anuncia-
da "Frente" do Senador Magalhães Pin-
to e do General Euler Bentes. Também
não quis comentar a noticia de que te-
rá uma reunião, em Brasília, com o Se-
nador mineiro, terça-feira.

Na realidade, as reações dos diri-
gentes nacionais demonstram que conti-
nuam cautelosos e desconfiados. Foram
essas atitudes que obrigaram os "fren-
tisfcas" a suprimir do documento-base
aprovado na convenção referências ex-
pressas ao movimento, ao ex-Governa-
dor mineiro e ao ex-superintendente da
Sudene.

Confonme confidenciou o Sr Thales
Ramalho durante os debates na con-
venção o Partido só poderia aprovar um
documento substantivo, eliminando tópi-
cos adjetivos.

De agora em diante, os dirigentes
emedebistas, entretanto, terão de en-
frentar o assédio dos deputados e sena-
dores favoráveis, não só à "Frente de
Redemocratização", mas ao lançamento
da candidatura Euler Bentes à sucessão
do General Geisel.

Este é o objetivo, entre outros, dos
Sus Marcos Freire, Roberto Saturnino,
Jarbas Vasconcellos, Freitas Nobre, Paes
de Andrade, Francisco Pinto, entre ou-
tros. O Senador Paulo Brossard também
deve desejar o mesmo, mas pela sua
condição de lider, deve guardar mais
discrição que os demais.

Já o lider Tancredo Neves teve on-
tem a preocupação de destacar, como
um dos pontos importantes dos resul-
tados da Convenção, a preservação da
unidade partidária. Segundo ele, qual-
quer decisão diferente, da que foi ado-
tada quarta-feira iria aprofundar as di-
vergênclas internas.

Como sempre acontece no MDB,
qualquer episódio de repercussão provoca
o surgimento de várias correntes, como
aconteceu no ano passado, por exemplo,
no episódio da reforma judiciária.

A possibilidade de o Partido mar-
char com um candidato militar — e não
mais um anticandidato civil — provocou
divisões, agravadas com os acenos de
adesão ao movimento do Senador Ma-
galhães Pinto e do General Euler Ben-
tes. Tais conflitos iriam desaguar na
Convenção Nacional e as gestões reali-
zadas, intensamente, segunda e terça-
feira, evitaram cisão maior.

I_.>
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Empresários formalizam proposta de abertura gradual
•Brasília — Uma delegação

d£-12 empresários entregou,
ontem pela manhã, ao Ge-
neral Figueiredo, um docu-
mento com 102 assinaturas,
pedindo "maior cautela" no
projeto de abertura política,"para evitar o que aconte-
ceu com Portugal e Espa-
nna, que abriram le desan-
datam. Queremos que abra
niàs não haja caos" — con-
f Srme explicou o signatário
âãns Dieter Schmidt, dire-
tor da Fundição Tupy S.A.,
dè Santa Catarina.
-O documento é o mesmo

que foi divulgado.há cerca
4ç um mês pelo JORNAL
çSo BRASIL. Seu autor, Sr
Gerry Lingíield, do grupo
Pates de Barros, lamentou
que "dois ou três signatá-
fi^s, pór pressões que sofre-
rqjn, tenham negado a au-
Mia das assinaturas". In-.
formou, no entanto, qúe aS
assinaturas negadas foram
mantidas no d o cumen t b
original. Revelou que ó Ge-
neral Figueiredo "gostou do
documento., falou da im-
pflénsá livre mas com res-
ponsabllidade., a favor da
iniciativa privada e do de- ¦
•senvolvimento do país com
amais absoluta liberdade."

INICIATIVA
-v. ' ¦ 

_-^Depois da audiência de 30
minutos no gabinete do
¦Chefe do SNI, a que compa-
teceram 11 dos 18 empresa-,
fitos relacionados na agen->
«á, ó Sr Gerry Lingíield —
«K-diretor do Banco Portu-
guês do Brasil e antigo
membro do Conselho de Ad-
mlndstração da Volkswagen

\~ contou ter tomado a ini-
dativa de redigir o docu-
mento levando em conta "a
necessidade de haver o
mais estreito relaclonamen-
to possível entre as forças

.vivas da nação e o Governo,

.principalmente num perío-

..do de reformas políticas".
O documento circulou en-rírè os empresários e rece-

,"Bfeu assinaturas em caráter'dè representação Individual."ííinguém está representan-
dó as entidades a que per-
íéncer" — explicou o Sr'Lingíield

O Sr não acba que 102
assinaturas é pouca repre-1 tentatividade, diante do nú-' mero de empresários d o

Nós limitamos as assina-
tuj-as a 100. Pensei em limi-
tar em 50, mas depois ficou
em 100. 'Quando chegaram
a 100, a circulação do docu-
mento foi sustada, para"trazer o original ao General"'"Figueiredo — explicou o au-'tor dó documento.
- Lamentou que "uns dois
¦'ou três" tivessem negado
:'âua adesão ao' documento.

•"'3V. negativa, porém, ficou
apenas nos jornais, porque-as assinaturas (do Presi-
dente da Confederação Na-
cional da Indústria, Sr Do-
míoio Velloso; e do presi-
dente Araújo Motta) íoram""mantidas nos documentos.
Supõe que a negativa foi
conseqüência de "pressões".

_ O Sr Gerry Lingíield ne-
gou que os signatários re-

apresentem a corrente mais
...conservadora do empresa-
c.liado: "E" preciso saber o

aque se pretende conservar.
.i.Se o que se quer preservar
- cá bom, então não há porque
udeixar de defender esses
.-pontos-de-vista, como é o

.n .caso da busca de melhor re-

..írladonamento entre ocapi-
-.'tel e o trabalho". Acrescen--teu que ''o direito de greve,

. nf-por exemplo, é um direito-^"legitimo, embora a de São
Paulo tenha sido ilegal. A
greve deve ser a última
instância, e não o inicio,

"•de um processo". Disse
ainda, que julga justo um-
reajustamento salarial se-semestral.

'""^APOIO ESQUERDISTA
A liderança do Sr Gerry''Lingíield foi Indicada aos

jornalistas, no saguão do'^Palácio 
do Planalto, pelo Sr

...Adolpho Iindenberg. O Sr
«"Plinio Vidigal Xavier da Sil-

veira, informou que o Gene-°^jal Figueiredo demonstrará
_.,Jnteresse "em ouvir empre-

¦•^sários e apoiar a iniciativa
—privada".

-.",. Disse que a indicação do
General Figueiredo fora¦•uma "solução ótima", mas

- ressalvou não ter vindo pa-
, ra fazer politica, ou apoiar

candidatos. Esquivou-se de
perguntas sobre a Frente
Ampla, mas afirmou, por
fim: "Eu me preocupo é
com o apoio que a cândida-

,„.,tura alternativa vem rece-
...i bendo. Não conheço o Gene-

ral Euler, mas conheço ai-
"guns esquerdistas que vêm

?' apoiando a candidatura".
*« — O Sr se refere ao Sr"'Francisco Pinto? — Pergun-
J.. tou um repórter.

*" — O Sr é que está dizen-~~vdo. ,
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O autor do manifesto, Gerry-Lingfield(E) e Hans Dieter Schmidt
foram os principais porta-vozes dós 102 empresários no Planalto
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Principais pontos
do manifesto

"Ao que parece, infeliz-
mente não faltam, entre os
planejadores de nossa poli-
tica econômica, figuras de
destaque para quem todos
os serviços públicos, trans-
portes, grandes empresas
de base, etc, deveriam ser
operados sem fito do lucre
e, por conseguinte, pelo Es-
tado. Com respeito às em-
presas privadas, foi adotada
uma politica ds pesados
ônus tributários, da qual re-
sulta a descapitalização e a
conseqüente Intervenção es-
total visando a salvar ai-
gomas situações quando já
indiretamente, a transfe-
renda, para o âmbito es-
total, de empresas de gran-
d* importância no cenário
da economia nacional".

"Quanto à denominada
abertura politica, certa Im-
prensa tem dado excessivo
realce si opiniões que não
representam o empresaria-
do nacional • tem procurado .
dar vida ao que se poderia
bem chamar de constes-
tação empresarial. O clima
ds agitação demagógica em
que tom falado dessa aber-
tara, fax com que ela já
não pareça orientada para
una sadia atitude de com-
preensão e respeito em ve-
lação a oposicionistas dig-
nos de apreço, mas seja ln-
terpretada pei» opinião pá-
hllát estável e conservadora
como uns volta ao clima
anterior a 1964".

"Seja-nos dado dizer uma
palavra ainda sobre a
opinião pública. Em sua
maioria inspiram graves
preocupações os meios de
comunicação 'social e oi
promotores da educação.
Uns e outros com frequên-
cia difundem a impressão
de que só a modelagem de
uma mentalidade nacional,
eivada de princípios social!-
zantos, é possível resolver
os problemas do país, e ora
insinuam ou até apregoam
que. toda 'á obra só cio-
econômica realizada, depois
de 1964 nada teve ds útil:
desta forma a opinião pú-
blica é Influenciada em sen-
tido contrário aos Governos
revolucionários. Restaurar
juntos aos setores' assim in-
fluenciados a verdadeira
imagem da Revolução é
uma necessidade, se ss quer
cortar o passo ao descon-
tentamento e à agitação
com que tonto lucram os
subversivos".

GORDBBURGO-MC

Bradesco
inaugura mais
uma agência.

Rua Governador Valadares, 66

Agora são 926 agências Bradesco em todo o Brasil
à sua disposição, das quais 261 são pioneiras.

\ Vanos/ J\k. ijbJsjBRADESCO
garantia de bons serviços

Os signatários do documento
Abdala Jacob — Rio de Janeiro —

comerciante.
Adolpho Lindenberg — São Paulo

— diretor do Sindicato das Empresas de
Compra, Venda, Locação e Administra-
ção de Imóveis de São Paulo (Secovi),
diretor da Associação dos Empresários
do Mercado Imobiliário (Ademi-RJ) e
diretor da Construtora Adolpho Linden-
berg.

Alarico Lins Bezerra Cavalcanti —
Pernambuco — secretário da Associa-
ção dos Plantadores de Cana de Per-
nambuco.

Albano do Prado Pimentel Franco
— Sergipe — presidente da Federação
das Indústrias de Sergipe; 2^-secretário
da Confederação Nacional da Indústria,
usineiro e fazendeiro.

Alberto Abdalla — Maranhão — pre-
sidente da Federação das Indústrias do
Maranhão e industrial (óleos vegetais).

Alberto Pedrusian — Rio de Janei-
ro — comerciante.

Altavir Zaniblo — Paraná — presi-
dente da Federação das Indústrias do
Paraná.

Anacleto Busato — Paraná — mem-
bro do Conselho Diretor do Banco de
Desenvolvimento do extremo Sul e in-
dustrial.

Antônio Carlos de Paula Santos —
São Paulo — construtor.

Antônio Celso Cavalcanti de Andra-
de — Pernambuco — "presldente-eletto
da Associação dos Plantadores de Cana
de Pernambuco.

Antônio Martins de Araújo — Ml-
nas Gerais — presidente da Federação
do Comércio de Minas Gerais e da Dro-
garia Araújo.

Arvindo Fontes — Sergipe — in-
dustrial.

Armando de Queirós Monteiro —
Pernambuco — da Usina Cacau.

Cândido de Attayde — Piauí — mé-
dico e fazendeiro.

Carlos Eduardo Paes Barreto — São
Paulo — presidente da Associação Bra-
sileira de Química.

Carlos Elias Cassab — São Paulo —
fazendeiro.

Carlos Lira Neto — Alagoas — da
Usina Caeté S.A..

Danilo Acbiles Savassi — Minas Ge-
rais — diretor-tesoureiro da Federação
das Indústrias do Estado de Minas Ge-

í rais. .. .
Oemétrio. Jorge Habib — Rio de Ja-

neiro — comerciante.
Dickran D. Elias Bogossian — Rio

de Janeiro — comerciante.
Domício Velloso da Silveira — Pa-

raiba — ^presidente da Confederação
Nacional da Indústria.

Edgard Júlio Barbosa Arp — Rio de
Janeiro — vice-presidente da Federação
das Indústrias do Estado do Rio de Já-
neiro.

Edson Carvalho Bezerra Cavaican-
ti — Pernambuco — construtor e incor-
porador e presidente da Federação das
Indústrias de Pernambuco.

Edward Helal — Rio de Janeiro —
vice-presidente da Confederação Nacio-

: nal dos Diretores Lojistas.
Elias José Curi — Paraná — lndus-

trial (papel) e fazendeiro.
Ernesto Gonçalves Pereira Lima —

. Pernambuco — plantador de cana.
Expedito Azevedo Amorim — Rio

Grande do Norte — presidente da Fe-
deração das Indústrias do Rio Grande

j do Norte e 1» tesoureiro da Confedera-
ção Nacional da Indústria.

Fábio de Araújo Motta — Minas Ge-
rais — presidente da Federação das In-
dústrlas de Minas Gerais e vice-presi-
dente da Confederação Nacional da In-
dústria.

Felicíssimo Oliveira Júnior — São
Paulo — da Delta SA. — Ind. e Com.
Aparelhos Eletrônicos.

: Fernando Antônio de Albuquerque
Rabelo — Pernambuco — presidente da
Associação dos Plantadores de Cana de
Pernambuco e tesoureiro da Federação
Brasileira dos Plantadores de Cana.

Fernando C. Gentil — São Paulo —
médico, presidente do Instituto Central
da Fundação Antônio Prudente (Hospi-
tal Central do Câncer).

Fernando de Andrade ' Queiroz —
Pernambuco .— da Usina Cruangi. .

Fernando Pessoa de Mello — Per-
nambuco — da Usina Água Branca.

Francisco Leocádio de Araújo Pin-' to — Brasília — vice-presidente da
Confederação Nacional da Indústria é
presidente da Federação das,Indústrias
#ln BF_____SÍli___.

Gabriel Bernardes Filho — Belo Ho-
rizonte — fazendeiro e advogado.

Gabriel Hermes — Pará — presi-
dente da Federação das Indústrias do
Pará.

Georges Michel Tranjan — Rio de
— diretor da SAARA — Sociedade de
Amigos das Adjacências da Rua da Al-
fandega.

Gerry Lingíield — São Paulo — di-
retor do Centro de Comércio do Estado
de São Paulo.

Gianni Franco Samaja — São Pau-
lo — do Laboratório Americano de Far-
macoterapia S.A.

Gilson Machado Guimarães Filho —
Pernambuco — presidente do Sindicato
da Indústria Açucareira do Estado de
Pernambuco e da Usina Matary S.A.

Gilvan Machado — Pernambuco.
Hans Dieter Schmidt — Santa Cata-

rina — da Fundição Tupy.
Harry Olavo Mueller — Paraná —

vice-presidente da Câmara Brasileira da
Indústria da Construção.

Ismael A. Brabim — Rio de Janei-
ro — comerciante.

João Baptista Fontana — Paraná —
secretário da Federação das Indústrias do
Paraná.

João Baptista Leopoldo Figueiredo —
São Paulo.

João Bosco Paes Barros — São Paulo.
João de Mendonça Furtado — Ama-

zonas — Presidente da Federação das
Indústrias do Amazonas.

João Leite Guimarães — Rio de Ja-
neiro — comerciante.

Joaquim Raschik — Rio de Jatieiro
comerciante.
Jorge Duprat Figueiredo — São Pau-

lo — vice-presidente da Federação das
Indústrias de Sáo Paulo e l.v vice-presi-
dente da Confederação da Indústria e
da Nadir Figueiredo S.A.

Jorge Roberto Silva — Rio de Janei-
ro — comerciante.

José Alvares Filho — Minas Gerais
presidente da Federação da Agri-

cultura do Estado de Mmas Gerais.
José Aquino Porto — Goiás — pre-

sidente da Federação das Indústrias de'
Goiás.

José Flávio Costa Lima — Ceará —
presidente da Federação das Indústrias
do Ceara.

José Haiad — Rio .de Janeiro — co-
merciante.

José Lucarim — Rio de Janeiro.
josé Mendes Jr — Minas Gerais —

da Construtora Mendes Jr.
José Montenegro Filho — Pernam-

buco — plantador de Cana.
José de Oliveira Alves — Rio de Ja-

neiro — comerciante.
José Pereira Campos Filho — Minas

Gerais — presidente da Cooperativa Cen-
trai de Produtores Rurais.

José Serrano — Bao Paulo — da In-
dústrias Têxteis Serrano e fazendeiro.

Jugurta Alves Ferreira—Belo Hori-
zonte — da Madeiras Jugurta e íazen-
deiro.

Luis Gomes Maranhão — Pernam-
buco — plantador de cana.

Luiz Octávio B. ü. Vieira — Rio
Grande do Sul — Industrial e comerei-
ante.

Lydio Paulo Bettega — Paraná — Vi-
ce-presidente da Confederação Nacional
da Indústria e industrial (madeiras).

Manoel dos Santos — Rio de Janei-
ro — comerciante.

Manuel Antônio Bravo Caldeira —
São Paulo — da Usina Itaiquara.

Marcos Ribeiro Dantas — Rio de Ja-
neiro.

Mariano Campos Hidalgo — Paraná
— industrial.

Mário de Mari — Paraná — Vice-
presidente da Federação das Indústrias
do Paraná; construtor e incorporador.

Maurício Roscoe — Minas Gerais —
da Construtora M. Roscoe; vipe-presl-

. dente da Câmara Brasileira da Indús-
tria da Construção e presidente do Sin-
dlcato da Indústria da Construção de
Minas Gerais.

Maury Betta de Mello — Rio de Ja-
neiro — comerciante.

Miguel Cavalcanti de Petribu — Per-
nambuco — Usina Petribu.

Milton Fett — Santa Catarina —
Vice-presidente dá Federação das Indús-
trias de Santa Catarina.

Moacir Carlos Muzzi Machado — Mi»
nas Gerais — comerciante.

Moacyr Moreira Leite — Rio de Ja-
neiro — Presidente da Associação Co-
mercial e Industrial de Niterói.

Nansen Araújo — Minas Gerais —
vice-presidente da Federação das Indús-
trias do Estado de Minas Gerais.

Napoleão Cavalcanti Lopes Barbosa
— Alagoas — 2' Tesoureiro da Confe-
deração Nacional da Indústria e presi-
dento da Federação das indústrias dt
Alagoas.

Nelson Taboada Souza — Bahia —
Vice-presidente da Confederação Nacio-
nal da Indústria.

Nilo Ludovico Zanier — Paraná —
fazendeiro e industrial.

Octávio Marcondes Feras — São
Paulo.

Oswaldo Barreto de Almeida — Rio
de Janeiro, da Associação Fluminense de
Plantadores de cana.

Oswaldo Vieira Marques — Espirito
Santo — presidente da Federação das
Indústrias do Espírito Santo.

Otto Ernst Stender — Paraná — In-
dustrial (tecidos ).

Paulo André Jorge -Germanos — São
Paulo — vice-presidente da Federação
do Comércio do Estado de São Paulo e
vice-presidente da Secovi — Sindicato
das Empresas de Compra, Venda, Loca-
ção e Administração de Imóveis de São
Paulo.

Paulo Ayres Filho — São Paulo.
Paulo DArrigo Vellinho — Rio Gran-

de do Sul, da Springer Admirai, diretor
da Abinee — Associação Brasileira da
Indústria de Aparelhos Elétricos e Ele-
trônicos e vice-presidente da Confe-
deração Nacional da Indústria.

Plínio Vidigal Xavier da Silveira —
São Paulo, da Construtora Adolpho Lin-
denberg. \

Pompeu Veloso Borba — Pernambu-
co — Plantador de cana.

Públio Paes de Barros -^ Mato Gros-
so — industrial.

Raimundo Alves dá Silva — Rio de
Janeiro — comerciante.

Ricardo Silva Leal Miranda — Rio
de Janeiro — Presidente da Confedera-
ção Nacional dos Diretores Lojistas.

Roberto Décio Pereira de Leão —
Paraná, da Leão Júnior e Cia. (Mate
Leão).

Ruy Ilayno Coelho de Abreu — Ma-
ranhão.

Sinibaldo Trombini — Paraná — do
grupo Trombini (papel e celulose).

Sylvio de Siqueira Cunha — Rio de
Janeiro — do Clube dos Lojistas do Rio
de Janeiro e diretor da Federação das
Indústrias do Estado do Rio de Janeiro.

Taba Issa — Rio de Janeiro — co-
merciante.

Tomaz Coccioli — Paraná — lndus-
trial e fazendeiro.

Valter Jucá Sá — Alagoas.
Wady Simão — Belo Horizonte, da

Construtora Wady Simão.
Zulfo de Freitas Mallmaiui — Rio

de Janeiro, do Laboratório de Produtos
Químicos.

Secretário defende reformas
Belo Horizonte — O Secretário da

Indústria e do Comércio de Minas, Sr
Mareio Garcia Vilela, que é também pro-
fessor de Ciências Políticas, alertou on-
tem para a gravidade do momento poli-
tico por que passa o pais — "Vivemos
em clima de descompressão, que é a
transição entre o sistema de poder au-

toritàrio, instituído em dezembro de
1968, para um sistema democrático" —
e conclamou o empresariado à participa-
ção no processo de abertura."Não pode haver um sistema de 11-
vre iniciativa sem um clima de abertu-
ra politica", ressaltou o Sr Mareio Vile-
Ia.

i f
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Informe JB
Demonstração

As dificuldades com a convenção
arenista de São Paulo, em primeiro
lugar, e os problemas de outros Esta-
dos não devem ser confundidos com
inflamações do sistema bipartidário.
Nisso, até que a medicação tópica do
Governo resolve as crises.

Mas eles são também mais do que
isso. Sâo a metástase do pacote de
abril do ano passado, que já rendeu
sucessões estaduais melancolicamen-
te pré-fabricadas em Brasilia. Rendeu
até, no Rio, uma sucessão decidida
através de um acordo inacreditável
do MDB. Agora, vai render antes de
domingo todo o tipo de composição
capaz de evitar que as convenções
partidárias contrariem as designações
do Palácio do Planalto.

• ? •
' Isso por uma razão muito sim-

pies: não se pode deixar convivendo
uma eleição indireta, feita sob. medi-
da pára homologar os candidatos
lançados pelos Partidos majoritários,
com as convenções moldadas para
funcionar em regimes politicamente
competitivos.

A eleição dos governadores não
vai .. ocorrer rios Colégios Eleitorais.
Ela vai acontecer domingo que vem,
nas convenções partidárias, onde o
voto é secreto e os delegados terão
que ser catequizados com todos os
argumentos possíveis. Inclusive os
mais caros, de compra de voto.

Quem comprar uma convenção,
elege-se governador com quatro me-
ses de antecedência. Não há eleições
que o ameacem seriamente dai por
diante. *

?. • •
E' o que fez o pacote de abril

com seu guisado de fórmulas.

No que deu
De uma raposa acostumada a ga-

nhar eleições diretas e indiretas:"Os problemas do Laudo Natel com
a Convenção da Arena nascem dessa
mania que ele tem de achar que elei-
boi do Partido só existe no interior.
Ele íicou viajando de carro pelo inte-
rior, e, na-Capital. tramava-se contra
ele à luz do dia. Na Capital, inclusive,
é que o problema acabou sendo iresol-
vido."

Previsão
O Prefeito de São Paulo a ser es-

colhido pelo Sr Laudo Natel é o Depu-
tado Adhemar de Barros Filho.

Consumo
A televisão está quase alcançando

a geladeira, ho Brasil, como produto
de consumo obrigatório.

Segundo o boletim da Secretaria
de Planejamento de São Paulo, para
cada 108 refrigeradores vendidos no
pais, saem 92 aparelhos de TV.

Desistência
O Sr Humberto Barreto não vai

mais concorrer & Câmara federal pelaArena do Rio de Janeiro. Hoje, ele en-
trega ao Partido sua desistência.

Antes que disparem os boatos,
convém esclarecer que o Sr Humberto
Barreto desiste de um mandato certo
porque recebeu a ordem médica de não
fazer campanha. E, em favor da Are-
na, quis abrir a vaga a outros candi-
datos o mais cedo possível.

Não vai ser candidato a nenhum
outro cargo. '¦'¦'¦' W^>.

O pacto
Se o MDB vier a indicar um can-

didàto à Presidência da República, se-
rã escolhido com toda a probabilida-
de o Senador Magalhães Pinto.' Eleito, o Senador teria muito o
que discutir .ná Justiça Eleitoral se
tem direito a '«registro na Oposição. Há
quem pense que sim, pois a eleição
presidencial regula-se pela Lei Com-
plementar n.° 15, um monumento de
casuísmo que dispensou o General Er-
nesto Geisel e todos os seus sucessores
da filiação partidária, até oito dias

depois de indicados pelos convencio-
nais.

Há também, evidentemente, quem
pense que não, pois a legislação par-
tidária veda a troca de Partidos po-
liticos, a menos que o transfuga cum-
pra uma quarentena de dois anos.* •

Perfilhado pelo MDB e deserdado
pela Justiça Eleitoral, se o Senador
Magalhães Pinto tivesse de Interrom-
per a campainha, quem receberia com
mais facilidade o legado de seu prose-litismo de dois anos e tantos meses?
O Vice de sua chapa, naturalmente.

O lugar de Vice na chapa Maga-
lhães Pinto, de repente, ficou cota-
dissimo.

Pode até aceitá-lo o General Eu-
ler Bentes Monteiro, que o recusou em
janeiro.

A novidade
Brotou mais um grupo do cisma

da Oposição.
.. Este se apelidou Jovens Senadores

do) MDB e foi apelidado pelos adver-
sàrios de Senadores Lotéricos. ~

* *
Jovens porque são todos da safra

1974,. quando o MDB venceu surpre-
endenteménte as eleições para o Se-
nado.

Lotéricos pelas mesmas razões, só
que vistas com um pouco mais de iro-
nia.

Mau negócio
O cerimonial do Palácio das Prin-

cesas esqueceu fora das listas de con-
vidados para o banquete com o Pre-
sidente Ernesto Geisel, no Início da
semana, o ex-Governador, ex-Minis-
tro, ex-Deputado e candidato á Ca-
mara federal pela Arena pernambu-
cana Etelvino Lins.

Degredado pelo Governo de seu
Estado, o Sr Etelvino Lins recebeu em
casa, pouco antes da recepção, um te-
lefonema de Brasília. Vinha do Pala-
cio do Planalto, era o Chefe do Ga-
binete Civil, Ministro Golbery do Cou-
to e Silva. » •

Etelvino, por que você não foi
almoçar cem o Presidente?

Não fui convidado.» « •
, Como nos melhores contos de fa-

das, abalou-se Imediatamente do Pa-
lácio um lacaio com um convite para
entregá-lo a domicilio antes que os
convidados sentassem à mesa.

E o Sr Etelvino Lins foi ao ban-
quete.

Memória v
Em 1973 o chaguismo dominante

não deixou passar pelo Rio de Ja-
neiro a caravana do MDB com a an-
ticandidatura ã Presidência da Re-
pública.

Descarrilamento
Há três anos, o Governo criou,

com a retumbaiicia de praxe, o FAS.
O FAS era um fundo, gerido pela

Caixa Econômica e tutelado por uma
fileira de Ministérios, que deveria, dis-
tribuir pelo país hospitais novos se-
gundo o critério de prioridade para o
atendimento de regiões.

De acordo com a importância so-
ciai do projeto, regulavam-se os ju-
ros, qué chegavam a menos da me-
tade do normal

AI, secou de repente a fonte da
Caixa Econômica, e o FAS parou de
soltar recursos. Hospitais apoiados
pelo programa deixaram de receber os
financiamentos e a construção de vá-
rios deles foi interrompida.

Esta semana mesmo, pararam as
obras de um deles, em Jundlai.

Hospital, em principio, não é
produto supérfluo. Hospital que d Go-
verno mesmo considerou prioritário
devia ser o produto de uma necessi-
dade social de atendimento inadiável.

Como foi possível a um grupo de
ministros decidir que um hospital é
prioritário e depois adia vel deve ser
uma dessas sutilezas da administra-
ção pública que a percepção do pú-blico náo alcança.

Lance-livre
A Fundação Visconde de Cabo Frio,

do Itamarati, acaba de lançar o pri-meiro número da revista Brasil. Tra-
ta-se de uma publicação mensal, em
inglês., sobre comércio e indústria. No
primeiro número publica um perfil do
Brasil — o povo, a geografia e a eco-
nomia. Aborda, ainda, a versão bra-
sileira de computador e matérias so-
bre indústrias de lentes óticas e cute-
lária. Em/termos de turismo, há uma
reportagem sobre o Rio.

O Ministro da Marinha, Almirante
Azevedo Henning, preside amanhã, no
Clube Naval de. Brasilia, a solenidade
de plantio de um exemplar da plantaBjerk (Betula verrucosa). A planta foi
oferecida pela Embaixada da No-
ruègá.

A Secretaria de Agricultura de
Pernambuco vai tentar, junto ao Ban-
co do Brasil, o reescalonamento dos
débitos dos produtores de cebola do
Vale do São Francisco. Os produtores
queixam-se dos prejuízos da crise do
ano passado, quando o preço da cebo-
ia chegou a zero.

Será realizado de 18 a 22 de julho,no Colégio São Bento, o 2.' Congres-
so Brasileiro de Ensino de Inglês. Vai
reunir cerca de 2 mil professores.O Deputado autêntico Fernando
Lira será submetido a uma cirurgia
cardíaca nos Estados Unidos.

A indústria de vinhos do Rio Gran-
de do Sul começou'a distribuir os pro-dutos da safra deste ano. Estão sen-
do entregues ao comércio com um au-
mento de quase 100%.

Já que ela resistiu às obras da Pe-
rimetral, à poluição da Avenida Ro-
drlgues Alves e aos cortes exigidos
pela construção do viaduto, a man-
gueixa que sobrou diante da Rodovia-
ria Novo Rio bem que podia ser pou-
pada. Ela é a última remanescente
da arborizàção da Avenida e não cons-
ta dos projetos de urbanização da
área.

Será inaugurado hoje, na cidade
de Corboda, o 1.? Congresso Interna-
cional de Medicina Esportiva. A dele-

gação brasileira, composta por 24
membros, foi organizada pela CBD.
Todos os seus Integrantes têm passa-
gem aérea com escala em Mar dei
Plata. E a sede dos jogos do Brasil.

Ontem, a Assembléia Legislativa
de Pernambuco teve uma das sessões
mais rápidas de sua história. Cinco
minutos. Os deputados queriam assis-
tir ao jogo da Alemanha com a Po-
lônia.

O Instituto Brasileiro de Mercado
de Capitais promove, a partir do dia
19, um curso sobre carteiras de ações.

O professor Cândido Antônio Men-
des de Almeida recebe hoje, na Assem-
bléia Legislativa, o titulo de Benemé-
rito do Estado do Rio de Janeiro.

A segunda usina de bulbos do pais,destinada a gerar energia elétrica, se-
rá construída no rio Farinha, em Ca-
rolina, no Maranhão. Vai atender a
toda a região do Tocantins. A primei-ra foi instalada em 1936, no rio Tietê,
em São Paulo.

Em agosto a Funarte promove a
exposição dos primeiros SO instrumen-
tos produzidos na oficina de Lutheria,
montada no Palácio do Catete. É diri-
gida pelo artesão Guido Pascoli e for-
ma profissionais para a fabricação a
mão de violinos, violas e violoncelos.

O professor Henry Steiner, da Uni-
versidade de Harvard, fará hoje unia
conferência na Universidade de Bra-
silia, sobre o tema A Responsabilida-
de Profissional e Social do Advogado.

Será amanhã a Convenção da Are-
na de Pernambuco. Vai homologar a
candidatura do Deputado Marco An-
tonio Maciel ao Governo do Estado.
Parece que a Arena pernambucana
não teme a concorrência do jogo Bra-
sil e Suécia.
,• O Ministro Mário Henrique Simon-
sen estará boje em São Paulo. Parti-
cipará da homenagem que o Sindicato
de Fiação e Tecelagem prestará ao di-
retor da Cacex, Benedito Moreira.

Saiu a edição de 1978 do Almana-
que do Exército. Já é bestseller.

Aluno da UFRJ irá ao MEC
segunda-feira relatar as
deficiências de cada curso

O Conselho de Entidades (estudantis) da
UFRJ deverá indicar hoje o aluno que levará ao
MEC, segunda-feira, o relatório preparado pelos es-
tudantes com as principais deficiências dos cursos,
quando pedirá suplementação de 60% no orçamen-
to da universidade. Provavelmente ele se encontra-
rá com o diretor do Departamento de Assuntos Uni-
versitários, Edson Machado.

Os estudantes decidiram levar o documento a
Brasilia depois que o Reitor Luiz Renato Caldas se
recusou a emcamtohar ao Ministro (então o Sr Ney
Braga) uma carta-aberta, segundo a qual os pro-
blemas da UFRJ tinham como causa "a progressi-
va,redução que. vem. sofrendo a dotação orçamenta-
ria direita". Ó encontro no MEC foi marcado atra-
vés da Reitoria, informaram membros do Conselho.

DISCRIÇÃO
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A carta-aberta ao. Minis-
tro da Educação fora en-
tregue ao Reitor, no dia 12,
durante manifestação i no
Fundão, em protesto con-
tra a "grave crise f inancei- .
ra" que estaria provocando"sérias deficiências em to-
dos os cursos". Só que o Sr
Luiz Renato Caldas se re-
cusara a encaminhá-la por
falta de assinatura do re-
métente ("os alunos da
Universidade Federal do
Rio de Janeiro").

Decidida a ida a Brasília,
a Reitoria aceitou o encar-
go de marcar a audiência,
mas agiu de forma discre-
ta. Para membros do Con-
selho de Entidades da
UFRJ, a Reitoria agiu des-
ta forma para não se en-

volver oficialmente no ca-
so; tanto assim que ela ne-
gou a realização do en-
contro ontem á tarde, em
resposta á Imprensa, depois
de ter comunicado a data
aos alunos.

, O anúncio surpreendeu os
estudantes, pois havia indi-
cios de que a audiência se-
ria na segunda quinzena,
época quê consideravam
excelente, pois já teriam
eleito o Diretório Central-
Livre, que os representa-
ria. Com o encontro na se-
gunda-felra, é provável a
antecipação para este dia
de paralisação das atlvlda-
des acadêmicas marcadas
para a próxima sexta-íel-
ra, entre lOh 114h, a fim
de que todos os alunos dis-
cutlssem em suas unidades
a situação da UFRJ.

®IBMEG.
COMO FAZER UMA OFERTA

PÚBLICA DE AÇÕES
(Curso de Underwriting)
Inscrições até 16 de Junho

Incluindo: Noções de Marketing, Forma* de Lançamento,
Sustentação em Bolsa, Elaboraçfo de Prospecto a
Ciclo de Conferências,

i INSTITUTO BRASILEIRO DE MERCADO DE CAPITAIS
Av. Beira Mar Anexo ao MAM

Tel. 283*9222 R. 64 Caixa PostÜ 6.047 RJ
(Peça a Programação Anual de Cursos) 

Igreja busca
o diálogo
com maçons

Brasília — A presidência
e a Comissão Episcopal de
Pastoral da CNBB estão es-
tudando a possibilidade de
conferencistas especializa-
dos virem ao Brasil fazer
conferências sobre maço-
jiaria a grupos da Igreja.
Atualmente a excomunhão
é aplicada somente a ma-
çons ou lojas maçônicas que
hostilizem abertamente a
Igreja.

Desde 1973, a Igreja vem
mantendo contato com ma-
cons isoladamente, e pro-
pondo diálogos com a ma-
çonaria como um todo, mas
o Grande Oriente, até ago-
ra, não deu resposta posi-
tiva. -.

Segundo o presidente da
Conferência, D Aloisio
Lorscheider, a úMoaUOai^
se deve a diveo-gêneias In-
ternas da maçõnairla, que
não autorizam o diálogo.

IBDF quer
que EUA fg
ajudem fauna

Brasília — O IBDF solici-
tou, ontem, á Coordenado-
ria de Assuntos Internado-
nais do Ministério da Agri-
cultura que interceda junto
ao Itamarati para que o De-
partamento Legal do U S
Fish and Service (EUA) co-
labore no combate ao tráfi-
co Ilegal de produtos da
fauna brasileira para os Es-
tãdos Unidos.

O pedido íoi causado por
anúncio publicado pela Wa-
ture Sciences International,
norte-americana, em jor-
nais brasileiros, recrutando
empregados para a captura
e remessa postal de borbo-
letas, mariposas e escarave-
lhos brasileiros. Segundo o
IBDF, isso viola a lei de
proteção á fauna, e o pais
receptor transgride as dis-
posições da convenção so-
bre comércio internacional
de espécies de flora e fauna
em perigo de extinção. ';.
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MESTRADO DE LINGÜÍSTICA tO UNIVERSITÉ DES SCIENCES HUMAINES DE
STRASBOURG FRANCE

A Université des Sciences Humaines d* Strasbourg promove no Rio de \
Janeiro seu curso d» AAaitrise de Linguistique, • partir d» julho, ria sede
das Faculdades Integradas Estacio de Sá, com duração de um ano e
aulas duas vezes por sêmen». Os formados obterão o título de Mestre
em Lingüística, conferido pêlo Ministério d». Educação da França.
Pré-requisito. Curso Superior Completo .

Boa compreensão do francês
Inscrições até 09.06.78, sem formalidade, com prazo para entrega de
documentação.
Rua do Bispo, 83 -Tijuca - fones. 228-7125 - 264-7089

234-5399 - 228-1494 -

FACULDADES INTEGRADAS ESTACIO DE SA
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CUR$0 DE A

TEORIA DE TRAFEGO TELEFÔNICO
I OBJETIVOS DO CURSO,
¦ Familiarizar ot participantes com et aipacto» matamâtlcos do tráfé*

flo toMônico. Dar ai ferramentas «sranciai» para a otimização de
tittamai talalAnlcót. •

l MMNCIWMS TÓPICOS DO CUUSO
Introdução d taoria de tráfego' 

• Tráfego telefônico
Matemática do Trafego Telefônico
Distribuição de Tráfego nos
Sistemas de Perda
Sistemas de Espera

HINFOW-A4ÇÔESÇERAISPeríodo: 05 a 09 de junho de 1978
Horário: 18:30 às 32:30 horas .
Taxa: Cr$.l.500,00
'InscrlçSes: Poderão «er feitas afé o dia
05/06/78, pessoalmente ou por
telefone. 

' " '

LSI CUR^PIWÒKAMADOS
—-legislação de TelecomunlcgçSes
12a 18/06/78
—Centrais de Comunlcaçaes controladas
por computador
19a 23/06/78
—Minicomputadores—'ApllcaçSes
12o 16/06/78 

'.;

—Eletrônica Básica para médicos
12a 16/06/78
—Plano de Negócios'—Orçamento em ••
pequenas e médias empresas
19a 23/06/78
—Teoria de Decls 8o Estatística
26O3Q/06/78

CÉI-CENTRO OE ESTUDOS EM TECNOLOGIA
PROGRAMA OE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM TECNOLOGIA
Rua do Bispo, 94, Rio Comprido, RJ. Tola. 284-3844 • 284-0546

O Secretário dá Receita, Sr Adilson Gomes
explicou o esquema de emissão de cheques

Serpro inicia devolução e
cobrança do Imposto de
Renda das pessoas físicas

O computador do Serpro, no Rio, começou pn-
tem a emissão do primeiro lote — são 10 ao todo —
de 405 mil 901 declarações ao Imposto de Renda

.— Pessoa Física— relativas ao exercício de 1977.
A partir do dia 15,1 milhão 23 mil 735 cheques de
restituição serão entregues aos bancos e 318 mil 855
notificações com imposto a pagar irão para o
Correio. 3

For medida de segurança, os cheques de resti-
tuição serão cruzados, obrigando o deposito na çjm-
ta bancaria do proprietário. Até a primeira quinze-
na de agosto — um por semana — todos os lotes de-
Verão estar processados. Receberá a notificação pri-
meiro quem declarou mais cedo. A previsão da Re-
ceita Federal informa que 1 milhão de contribuin-
tes pagarão ainda mais e 4.milhões terão direito a
restituição. Zj
OS CHEQUES NO .
COMPUTADOS

O Secretário da Receita
Federal, Adilson' Gomes de
Oliveira, acionou, pessoal-
mente o inicio da operação
final do computador, no
Serpro. Os cheques que íl-
carão prontos até o dia 15
fazem parte dos três pri-
meiros lotes. Em dinheiro
— explica. a. Receita Fe-
díeral — devoluções e arre-
cadação atingirão o mesmo
total: Cr* 13 bilhões 500 ml-
lhões.

Como em anos anteriores,
quem tem direito a resti-
tuição recebera o cheque na
mesma agencia onde entrte-
gou a declaração; os que
devem pagar receberão a
notificação em casa, pelo
correio. O valor do Imposto
a pagar será parcelado em
até 12 quotas com a primei-
ra vencendo em julho.

Colégio
comemora
20 anos

O Colégio São Vicente de
Paulo, inicia amanhã, às
16h, com a festa de seus ex-
aluríds, as comemorações
de seu 20? aniversário de
fundação. Criado em 30 de
março d» 1959, o Colégio é
obra dos padres lazaristas
que, desde 1820, ao assumi-
rem por Carta JAégla de D
João VI o Santuário do Ca-
raça, dedicam-se no Brasil
à educação cristã.

1

A Receita Federal rece-
beu 4 milhões 776 mil 298
declarações (a previsão fi-
xou o limite em 5 milhões)
até o dia 26 de maio. Ape-
nas 22% dos declarantes
optaram pelo modelo com-
pleto (formulário azul) ;< os
78% restantes utilizaram o
modelo simplificado (for-
mulário verde). Para Adil-
son Gonües da Oliveira, o
fato significa quo o contri-
buinte está, a. cada . «no,
mais conscier*|tizaâo sobre
o que é o Imposto de Ren-
da, cometendo' cada vem
menos erros na declaração.

Até setembro, o mercado
financeiro começará a n-
ceber Cr$ 5 bilhões SOO ml-
lhões em certificados de in-
vestimentos do Fundo 157.
Os certificados até Cr$ 2
mil -serão liberados todos
de uma vez; os outros terão
liberação • gradual.

Irmandade
da Glória ;
faz Páscoa

*¦

Precedida de um trfduo
e encerrada com missa e
comunhão, a Irmandade da
Glória do Outelro celebrou
a cerimônia dte Páscoa 'em
seu templo, com o comupare-
cimento de grande número
de irmãos. Em seguida, fo-
ram feitas entregas de doa-
ções de materiais escolares
às alunas do Asilo Nossa Se-
nhora de Pompéia.

O Provedor da Irman-
dade, Des. Carlos de Olivei-- ra Ramos, ressaltou a "obra
meritória daquele asdlo", jre.
lembranlo as figuras dos
D e sembareadores Vicente
Plragibe e Augusto Saboia
Lima, e o trabalho da Pro-
vedara D Diva de Ofiveira
Ramos e Vice-Provedora D
Theneza Regina Barcros. da
Costa Pinto, nas obras soei-
ais.

IBMEC'
UM CONVITE PARA QUEM.É CONTRA OU A FAVOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA

PARTICIPE DO "CICLO DE PALESTRAS - CORREÇÃO MONETÁRIA NA ECONOMIA BRASI LEIRA"zz:Em convênio com a BVRJ s ANDIMA - nos dias 12,13,15 e 16 de junho de 16 às 18 horas

TEMÀRIO

A CM no Sistema Financeiro f um eficiente mobilizador de poupança ou um agente-de sérias dis-
torções?

A CM distribui ou concentra a renda?

A CM contribui no combate à inflação ou realimenta o processo inflacionário?

CONFERENCISTAS: Walter L. Ness, Jr., Adroaldo Moura da Silva e Cláudio R. Contador

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:
IBMEC - Av. Beira Mar - Anexo ao MAM - Caixa Postal 6.047 - RJ - Tel: 283-9222 •
BVRJ - Divisão Educacional - Praça XV, 20-1? andar - Tel: 231-5854 - R. 459
ANDIMA —Secretaria— Rua Miguel Couto, 23 —cobertura —Tel: 222-2670.

(Peça Programação Anual de Cursos)

R.64

PAINEL COM A PARTICIPAÇÃO DA PLATÉIA

A CM deve terminar, ser modificada ou continuar r»
forma atual?

MODERADOR: Carlos Brandão - BB
DEBATEDORES: Adolpho Ferreira de Oliveira —

ANDIMA
Jayme Magrassi de Sá - BANGÚ
Jorge Gerdau Johannpeter— IBMEC
Oswaldo lorio — BNH

kX«a

Taxa de inscrição por participante: CrS 3.000,00
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Peste suína
Técnicos do Ministério da

Agricultura começam hoje
a matança de todos os por--cos na favela Nova Brasília,
em Bonsucesso, onde sába-

- do íoi encontrada uma por-
: Ca com a peste atricana(que

Y "dizima 
o rebanho de uma

fazenda de Paracambi. O
Secretário Nacional de De-
tesa Pecuária, Sr José Al-
berto Lira, dis que se o mal

/".Chegou já á zona urbana
?í*do Rio exige "medidas mais
íabásticas" pois pode alas-

Y?3rar a outras tonas.

05 Segundo o presidente da
p^JVssociaçao dos Moradores
j2#a Favela Nova Brasüia, Sr
iáSunaro jose aos Santos, po-
Jtfjpterbaver na íaveia uns aoo
»iPofco6. Todos serão mortos
„„* seus proprietários indeni-
¦^tàrton. Dona Georgina Pe-
vieira, a quem pertence a
.. porca contaminada, tem 17•.porcos. As autoridades des-
,« oooriram em Nova Brasüia
«,: peio menos um abatedouro
Ü c_anaesmno e mútuos por-¦í, 006 vindo de Paracambi.

DESCONFIANÇA
PKSt... ¦'¦ .
;i«s$i Ontem de manhã, dos lis-.
catais do Ministério dá Ãgrl-
?.3«ultura procuraram o presi-
..odento da Associação de Mo-"radares da Faveia Nova

Brasüia a quem confirma-
ram que. a porca encontra-'.¦? da doente sábado estava
contaminada com a peste
africana. Depois, procura-
ram Dona Georgina Pereira
e lhe propuseram a compra""He seus 17 porcos, para ma-
tança imediata. Ela caicu-

..^.lou que os 17 valem Cr$ 20' 
mil, mas pediu-lhes que vol-
tassem mais tarde para ne-

Y-tgdciarerà. Entretanto, o Ml-
, vn-stério anunciou que todos

,..,.os porcos encontrados na'"íavela serão mortos.

,,, ... Dona Georgina disse que
está doente, que os porcos
são sua única fonte de ren-

r»da e que não comprou
.'. nenhum deles em Paracam-

•bi. Disse que adquiriu seu
-^último porco "faz dois anos
are foi trazido daqui mesmo," lá do alto do morro". Mos-

trou-se desconfiada com as
•explicações dadas pelos téc-
.,-inioos do Ministério para a

urgência na destruição dos ,
í 'animais, afirmando que a

porca encontrada doente
sábado ficou assim "porque

-•> nns meninos daqui bateram
o«*tauito nela, que era de esti--•mação, e começou a botar
' «cangue pela'boca".
*-•¦ Já outro morador da fa--.«velav o Sr Guilherme Utrín,
«"tentou esconder o que faz:
o abate clandestinamente
-•«jporcos no alto do morro e-¦<«s animais, como é feito
*> *há vários anos" são trazi-
-'•idos da Fazenda Floresta,""em Paracambi, exatamente'
*"0 local onde começou o sur-

?r4o de peste suína africana,
'•"•«.o Om do mês passado. "Há
-«mais de 30 anos que eu vivo
;t disto", contou ele. De Para-
ç^cambi comprou "há 15 dias"

ri^uiha última remessa: "Re-
. ^cJBbi 400 quilos, a Cr$ 17 o
.?_ quilo". Todos os animais
£ pioram abatidos - imediata-

tóiente e vendidos; como^Tfempre faço".
«as... . .-.¦ . "''¦.

Ele se recusou a acreditar
que a porca examinada peloMinistério da Agricultura
estivesse contaminada e
disse isso a Dona Georgina,
de quem, no entanto, nunca
comprou porcos. Chega a
uma conclusão: "Os porcoscomiam bem? Bebiam água
normalmente? Pois então

^,-não estavam doentes". E-se
lamenta: desde que a peste

íftól, descoberta em Paracam-'^bi não recebeu de lá mais
?3?)porcos e está perdendo seu
V„''ganha-pão, porque apenas

,'r.;?s Cr$ 900 que recebo, de
^aposentadoria como inváli-".„do não garante o sustento

.".'.r^e minha mulher e de um--^dp seus filhos".
~£g Desconfia dá indenização
:rfue ° Governo promete aos

*..proprietários que tenham
-s-seus porcos abatidos. "Aon-

• io^ie o Governo arranjará di-
^"jnneiro para indenizar os"Tj>r°Prletarios, 

pois eu soube
^..flue o Severino (dono da
ü Fazenda Floresta) perdeu*b Cr$ 3 milhões ooní a matan-I0^a de seus animais", comen-

ta. Diz que "muita gente,
; no Brasil, morre sem ter
j que comer" e acha a ma
j tança indiscriminada "a
'. mesma coisa que chamar a

fome".

'Os dois técnicos do Minis-

tério da Agricultura infor-
maram ao presidente da As-
soclação de Moradores da
Favela de Nova Brasília que
todos os barracos serão de-
sinfetados — "não anuncia-
ram quando, nem com que
material", informou ele —

e fizeram várias recomen-
dações aos 20 mil favelados:
não pisar nas valas, esgotos
(que correm morro abaixo;
fezes de animais ou sangue

i que corre dos porcos conta-
—minados.

chega
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JVo /oceto 2Vo»a BrasíZia, em BonsMcesso, os porcos são wiais de 500 O motorista da carreta não se feriu mas ficou alguns minutos sem fala

Governo paga até Cr$ 11 milhões!
O Ministro da Agriçultu-

ra, Sr Alyson Paulineli, te-
lefonou ao secretário nacio-
nal de Defesa Pecuária, Sr
José Alberto Lira, infor-
mando ter o Governo desti-
nado uma verba de Cr$ 11
milhões' para Indenizar, os
proprietários de todos os
porcos que, afetados ou não
pela peste, mas suspeitos de
poderem ter sido, venham
a ser abatidos.

O Ministério também Já
recebeu dos Estados Unidos.
Inglaterra, França e Itália
ofertas de apoio técnico e
cientifico no combate à pes-
te suina africana. A vinda
de dois técnicos norte-ame-
ricanos já esta confirmada.
O secretário referiu o caso
da favela Nova Brasília:

"Não é apenas sanitário; é
sanitário-soclal".'Tendo em vista a apa-
rição de outro loco da peste
suína africana, todo .o Rio
de Janejro esoá sob rigoro-
sa è permanente vigilância
sanitária", disse o secreta-
rio José Alberto Lira. Consi-
dera um dos pontos mais
importantes pára o bom
êxito do trabalho de erradi-
cação da doença a colabo-
ração do povo. Ele pede a
todos os criadores de porcos
que, em caso de constata-
rem qualquer alteração no
comportamento dos ani-
mài-s, comuniquem o fato
imediatamente às autorida-
des.

Até ontem, a equipe res-
ponsável pelo trabalho de
controle da peste africana

era composta de 70 veterl-
nários e 170 auxiliares. Com
a alteração do quadro epi-
demiològiico, disse o secreta-
rio que este número, em
apenas 24 horas, passou pa-
ra mais de 100 veterinários
e, na mesma progressão, de-
verá aumentar o efetivo de
auxiliares. , - .

Quanto às exportações de
carae, disse qúe, "assim co-
mo nós não compramos ne-
nhum produto animal da
Afntaa, porque Já existem
doenças exóticas que podem
trazer sérios problemas pa-
ra o nosso rebanho, tom-
bém outros países não que-
rerão, agora, adquirir daqui
um produto que poderá le-
¦var contaminação para seus
rebanhos".

Abatedor clandestino é o perigo/
. A existência, de dezenas

de abatedouros clandestinos
prejudica o controle dá pes-
te suína aírivana que está
dizimando os rebanhos da
região de Paracambi, se-
gundo denúncia do presi-
dente da Associação de
Criadores de Suínos do Es-
tado do Rio, Sr Robert Lee
Gorham. Disse, ainda, què
a doença Já afeta a expor-,
tação: o Governo ordenou
o retomo de dois carrega-
mentos de carne, um desti-
nado ao Japão, outro à Ho-
landa.

Ele apelou para o Minis-
tério da Agricultura e para
os criadores, no sentido de
unirem esforços para que a
peste não passe 

"os 
limites

do Estado do Rio, "pois se
o vírus chegar aos Estados
do Sul, a euinocultura cor-
rerá grave risco, já que em
Santa Catarina, Paraná e
Rio Grande do Sul estão
.concentrados os maiores re-
banhos do pais. Em Curíiti-
ba, o Secretário de Agricul-
tura do Paraná fez igual
apelo
DENUNCIA

Explicou o presidente da
Associação de Criadores de
Suínos do Estado do Rio
<_uie o rebanho fluminense
•representa, apenas, 0,53%
do total do Brasil — cerca
de 150 mil porcos, distribui-
dos pelas regiões de Itape-

¦r-una; Barra do Pirái e Zona
Rural do Rio — e que a
média de abate pára o Es-
tado Fluminense representa
2% do total anual do pais.
Estes são os dados oficiais,
disse, baseados na exlstén-
cia de dois frigoríficos e 15
abatedouros sob inspeção
federal e estadual.

Na verdade, existem deze-
nas de abatedouros clandes-
diaos espalhados por di ver-
sos municípios- fluminenses
e grande parte da carne
abatida sai desses abate-
douros. Somente o Rio dei
Janeiro consome carne de
porco importada do Sui —
perca de 80% do volume to-
tal do consumo. Ele reco-
nhece que a situação criada
pela peste agora deflagrada
é calamitosa e teme as re-
percussões, justificando a
razão porque se tem feito
mistérios sobre a doença e
os porcos destruídos.

Repetiu o que têm afir-
mado as autoridades — a
peste não é transmissível
ao homem, 'mas este pode
reter o vírus e tornar-se
veiculo transmissor da
dçença, através da urina. A
peste africana mata os por-
cos em três ou quatro dias.
Nestas condições, o proprie-
cario da Fazenda Floresta,
em Paracambi, onde o foco
da peste aparece, vai per-
der todo o seu rebanho, pois

os que escaparem à moles-
tia serão dizimados pelo Mi-
nistério da Agricultura, co-
mo medida preventiva.

O Sr Robent Lee Gorham
afirmou que a criação de
po.cots representa pouco pa.
-•a a economia lo Estado do
Rio, mas "a Associação,
criada em janeiro deste¦»no. tinha Intenção d e
transformar o Estado em
autosuficiente para o abas-;
tecimento. Com esta crise,
os planos se esfriam". Já
no caso do Paraná, como
afirma o Secretário de
Ag.icultura do Estado, Sr
Paulo Carneiro, a ameaça
d. alastramento da peste
causa crescente apreensão,
pois os paranaenses têm
um dos maiores rebanhos
..'o pais.

O Secretário disse que
dois técnicos de seu depar-
tamento foram enviados ao
Rio de Janeiro a fim de
acompanharem o combate à
peste africana, pois é gran-
de o know-how de seu Esta-
do. "Os técnicos farão, tam-

.bém, um trabalho de pre-
venção para que este foco
da doença não se alastre
à Região Sul e atinja o te-
banho do Estado". Lembrou
que a doença ainda não
tem tratamento satisfatório,
sendo único meio conhecido
como eficiente para elimi-
nã-la a destruição dos ani-
mais.

Ministério mata 1 mil 500 salinhas
As 1 mil 500 galinhas e

os caixotes em que eram
transportadas por um ca-
minhão, de Umuarama, no
Paraná, para o Rio de Ja-
neiro, foram queimados on-
tem, num terreno da Em-
b r a pa-Empresa Brasileira
dfi Pesquisa Animal, próxi-
mo da Universidade Rural,
ao Km 47 da antiga Río-S
Paulo. O caminhão foi reti-
do às 5h, depois de passar
os três postos'de contrple.
que isolam a região da pes-
te suina africana no Rio.

Junto à Universidade, ou-
tros três caminhões, trans-
portanto galinhas, foram
igualmente retidos e o des-
tino da carga estava depen-
dendo de ordem do Minlsté-
rio da Agricultura em Bra-

silia. Um v.nha de Machado
(Sul de Minas Gerais), ou-
tro de Alienas (também em
Minas) e o terceiro de São
Gonçalo. Os motoristas ale-
garam que ninguém os avi-
sou de que a área estava
interditada ao transito de
cargas de animais.
CONTROLE

Criando aquilo a que já
chamam de Triângulo das
Bermudas, os três postos de
controle, com guardas da
Policia Rodoviária Federal,
ficam ao Km 47 e ao Km

63 da Via Dutra e na entra-
da do perímetro urbano de
Paracambi. Os guardas pa-
ram todos os caminhões
carregados ou não, para se
evitar, inclusive, a contami-

nação do veiculo e posterior
transmissão do vírus a sui-
nos de outras regiões do
país para onde eles possam
seguir. Aos motoristas são
dadas rotas alternativas
para alcançarem seus desti-
nos, sem atravessarem a
área Isolada.

A área abrange um raio
de 16 quilômetros em torno
da Fazenda Floresta, em'Paracambi. 

No posto d e
controla da Serra das Ara-
ras foram interceptados até
finei da tarde de ontem ia
caminhões; no posto d e
Belvedere, 16 caminhões.
Desde que a operação come-
çou, os dois postos já retive-
ram e forneceram rotas ai-
tsrnativas aos motoristas
ds 116 caminhões.

PM reprime
velocidade
no Aterro

Depois de 22 dias parados
no pátio do Regimento Cae-
tano de Farias, serão distri-
buidos hoje a 10 Batalhões
da Polícia Militar seis car-
ros-reboques (quatro vão
para Copacabana, dois para
o Centro) é 70 motocicletas
destinadas à fiscalização do
transito; Começou ontem,
no Aterro do Flamengo, a
repressão ao excesso de ve-
locidade através de radar.

A Policia Militar utiliza,
no Aterro, duas das" 12 ca-
mionetas equipadas com
maça, material de primei-
ros socorros é radar, doadas
ao Departamento Nacional
de Transito (que as trans-
feriu à PM) pelo Conselho
Nacional dè Petróleo. Ou-
trás duas patrulharão —
em data não anunciada —
a Barra da Tijuca e as res-
tantes Já patrulham 25 es-
tradas na região dos Lagos.

SEGURO CHEGOU

A Policia Militar anun-
ciou ontem que os certifica-
dos de seguro obrigatório
dos reboques e das motocl-
cletas — concedidos pelo
Detran do Rio à PM — já
chegaram'à corporação,
permitindo a providência
de distribuição, mas limi-
tou-se a informar que as
novas viaturas entrarão em
ação em breve.

As 70 motocicletas serão
distribuídas — sete a cada
um — aos seguintes Bata-
lhõés da PM: lv, 2?, 3"?i 5?,
99, 119, 139, 179, 199 e Bata-
lhão de Choque (Caetano
de Farias).

NO ATERRO

A repressão ao excesso'de
velocidade nas pistas do
Atarro do Flamengo funcio-
nará em caráter experi-
mental até o inicio da pró-
xima samana, quando o 13?
BPM colocará em ação as
motocicletas; as máquin-
as ficarão paradas em lo-
cais estratégicos e rece-
berâo comunicação pelo rá-
dio para perseguirem os in-
fratores registrados pelos
radares das camionetas. As
infrações — quando o moto-
rista for detido — sarão
anotadas no prontuário. Em
caso de envolvimento poste-
rior em acidente, a ano-
tação entrará nas conside-
rações do juiz que resolverá
a qu.stão.

NA PERIMETRAL

O transito na Avenida
Brasil, especialmente n a
confluência com .as Aveni-
das Rodrigues Alves e Fran-
cisco Bicalho — local trad'.-
cionalmente congestionado
— malhorou com a inauau-
ração da Avenida Perima-
trai que só não foi mais uti-
Iizada ontem porque n o
Centro da Cidade não há
placas de sinalização indi-
cando-a como opção aos
motoristas que se dirigem
à Zona Norta.

Opala enguiça sobre viaduto
e provoca uma colisão entrei
duas carretas e um Chevette

A perícia de Duque de Caxias apontou O Opala
placa RJ XV-8260, da Legião Brasileira de Assis-
tência, dirigido por Francisco Batista de Oliveira,
como responsável pelo desastre, ontem de manhã,
às lih, no Km 7 da Rodovia Presidente Dutra. Duas
carretas e um Chevette bateram com violência, por-
que Francisco parou o carro em cima de um via-
duto, sem nen&um aviso de que ele estava engui-
çado. \ . {A carreta placa TS-4465, que levava dois trans-
formadores da Light para Barra do Pirai, ficou de-
pendurada na ponte. Seu motorista, José de Oliveira
Pinto, não sofreu ferimentos, mas ficou sem voz
durante alguns minutos. O Chevette placa RJ ZZ-
9210, de Antônio Neves de Oliveira, e a carreta placaJFE-3261, dirigida por Jalba Dias da Gama, ficaram
atravessados na pista, causando um enganafamen-
to de cerca de dois quilômetros.

do a primeira e, quando es-
ta se desgovernou, seu mo-
torista, Jalba Dias da Ga-
ma, deu um golpe de dire-
ção e tentou pará-la. O tu-
bo de óleo do freio, entoe-
tanto, arrebentou e a car-
reto rodopdbu e subiu no
guard-raü.

Antônio Neves de Olivei-
ra, que vinha no Chevette,
também tentou parar e não
conseguiu, batendo na se-
gunda carreta. Os dois mo-
toristas íoram medicados
no Hospital Getúlio Vargas.

O viaduto onde ocorreu o
desastre fica sobre a Rua
Dr Agostinho Porto, numa
altura de 12 metros. Foi
precjisò serrar o guard-rail
para retirar o Chevette e
acarreta.

O ACIDENTE

O motorista Francisco
Batista de Oliveira, de 26
anos, ia no Opala para No-
va Iguaçu, «mando sobre o
viaduto, o carro enguiçou.
Sua preocupação inicial íoi
empurrar o carro, porque o
movimento era muito gran-
de. Os outros veículos se
desviavam dele, devido! aos
sinais que fazia, mas ele
não conseguiu empurrar o
Opala para o acostamento.

José de Oliveira Pinto
tentou írear a carreta
TS-4465, mas não conseguiu
e o veiculo perdeu a di-
reçao, derrubou a mureta
de proteção do viaduto e fi-
cou dependurada. A outra
ca_Tt«a estava uiuapasoau-

Granada arranca a mão de
caseiro e fere marinheiro
ao explodir em Sepetiba

Cinco granadas M-2 de fabricação nacional,
para o Exército, íoram encontradas, ontem à tarde,
embrulhadas em um jornal, na Rua Aristides Gou-
veia, em Sepetiba, pelo marinheiro Antônio Olímpio
üa Silva e peiy caseiro Avelino de Oliveira Filho. Ao
examiná-las, os dois provocaram a explosão de uma
ueias.

ü caseiro sofreu amputação üa mão direita e o
marinheiro, ferimentos em toao o corpo, provocados
por estilhaços. A 36.a DP e o DPPS estiveram no
íocai, e uma turma especializada, que chegou a Se-
petiba em helicóptero, desmontou as restantes, cuja
procedência as autoridades estão investigando.
A EXPLOSÃO da e o amigo ferimentos no

i-ü-pc. j^opuiar-s prpy.den-
c_a._a.n socorros, e as vit -
mas foram levadas ao Hc_-
p.iai reai.o II, em Santa
Cruz. A área foi imediata-
ínei.ie _n.e-ai.ada pelo d_-
legado Lauro Neri Machado,
da 36a DP.

A explosão oco..eu a.
12h30m, quando o case., o
Avei-iio de Ol.vE.ia Fiihc
acabava lie fazer a limpeza
em uma casa da Rua Ari&c ¦
des Oouv..a, qut o própria-
tário havia vendido, dando
ordens para que tudo que
ali se encontrava fosse jo-
gado no lixo. O caseiro en-
controu o tmbruiho no
quarto e o colocou na rua,
em frente ao prédio n° 1184.
O embrulho ;e abriu e o
caseko viu, espantado, ca
granadas.

Correu, então, à casa dt
amigo Antônio Olimip-o d;.
Silva e, Jun.os, foi ain
.xaminar as granada,.
Ina i.'vei-tidamente, puxa-
i am o pino de urna e provo-
ca>ram a exjplosâo. Avelino
teve a mão direita arranca-

DESMONTADAS

Mela hora após a ex-
plosão, descia na Rua Aris-
tidies Gouve.a o heiicóp.ero
•-a policia, conduzindo uma
equipe de poi ciaiá especi a-
listas cm desarme de bom-
oai, comandada peYo agente
Carlos Augusto Olivei.a. O-
policiais d: -ai1/ -m as
quatro granadas M—-2, que
io.¦sm ent.egue-: ao delega-
do Frederico Hanning, do
DPPS.

Mary Pessoa
tem missa
de 100 anos

Missa pelos 100 anos de
nascimento da Sra Mary
Pessoa, mulher do ex-Presi-
dente Epitáclo Pessoa e
fundadora da Casa de San-
ta Inês, será celebrada
amanhã, às 7h, pelo Padre
Osmindo Viveiros de Castro,
na igreja de Santa Inês, na
Gávea. A Casa de Santa
Inês, destinada a emprega-
das domésticas e operárias,
abriga 60 pessoas, pensio-
nistas e necessitadas.

A.capela e a Casa de San-
ta Inês ficam na Rua Mary
Pessoa. D Mary morreu de
infarto, a 31 de outubro de
1958, na vila que mandara
construir no terreno da ins-
ütulção, ajqual deixou
como herança.

DEDICAÇÃO

A Casa foi inaugurada
pelo então Presidente da
República e D Mary, seus
fundadores, a 8 de dezem-
bro de 1921. Compareceram
à inauguração da Casa de
Santa Inês amigos, minis-
tros e outros auxiliares de
Epitáclo Pessoa. O Arcebis-
po-Coadjutor do Rio de Ja-
neiro, D Sebastião Leme,
celebrou missa na capela. A
instituição tem o nome de
uma jovem mártir romana
que teve o pulmão através-
sado pela espada do carras-
co.

Quando o ex-Presidente
morreu, em 1942, D Mary
intensificou seu zelo espiri-
tual e a leitura de livros
religiosos. Organizou, na bi-
blloteca do marido, confe-
rências de doutrina e espiri-
tualidade, tendo entre os
oradores D Hélder Câmara,
Frei Pedro Secondl e Mon-
senhor LeovigUdo Franca.

Atriz de TV
capota e
quebra perna

A atriz de TV Teresa Ra-
quel — que faz o papel de
Clô, na novela O Astro —
Fraturou a perna esquerda
e sofreu ferimentos oa re-
glão frontal, às lOh lOm de
ontem, quando, na saída do
Túnel Dois Irmãos, bateu
com o seu Passat placa RJ
WY-6355 no ônibus placaFM-1189, que estava no
acostamento, e capotou
quatro vezes.

Ela se dirigia aos estúdios
Herbert Richers, situado na
Rua Conde de Bonfim, para
fazer uma gravação, marca-

da para as 8h30m. Como
estava muito atrasada, diri.
gia em alta velocidade. Ao
sair do túnel, bateu na late.
ral do ônibus do Colégio An-
gio Americano, que estava
engiüçado e o carro capo-
tou.
PONTOS

A .atriz foi socorrida por
populares e medicada no
Hospital Miguel Couto. Se-
gundo o médico que a aten-
deu, Teresinha Bramdwen
(nome verdadeiro da atriz.,
recebeu 10 pontos, internos
e externos, mas isso não
prejudicará sua próxima
gravação, marcada para
terça-feira.
NO RIO

Duas pessoas ficaram fe-
ridas, na madrugada de on-
tom, quando o Volkswagen
placa RJ WV-6682, dirigido
pelo funcionário público es-
tadual Henrique Lemos da
Roda, de 30 anos, casado,
residente na Rua Jatobá,
ia, em Rocha Miranda, der-
rapou na Estrada.João Pau-
lo e caiu no rio Acarl, em
Honório Gurgel.

Alem do motorista, ficou
ferido o seu acompanhante,
Pedro Sena, de 36 anos, ca-
sauo, residente na Rua Soa-
res Meireles, 41Ü, em Pila-
lês.

Vereadores
não aceitam
fazer acordo

Os vereadores emedebis-
tas Romualdo Carrasco e
Clemir Ramos não concor-
daram ontem, na audiência
de reconciliação, na lia Va-
ra Criminal, com a propôs-
ta do Juiz Renato Tonini
de arquivar a queixa-crime
em que o primeiro é acusa-
do pelo colega de crime de
difamação e injúria.

Na sessão de 13 de abril,
o Presidente da Câmara
Municipal, Romualdo Car-
rasco, cassou a palavra de
Clemir Ramos, e ambos dis-
cu.lram em seguida. O Ve-
r e a d o r sentiu-se agredido
por ter sido chamado de"moleque fujão, covarde e
vendido como Judas, por 30
dinheiros."

.¦.
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Sobrevivente de Treblinka
retira acusação a nazista
que está preso na Flórida

Forf Lauãerdale, Flórida — O imigrante ucra-
niano Feodor Fedorenko — acusado da morte de
judeus quando era guarda em Treblinka — ouviu
Euguen Turowsji, cidadão israelense, de 64 anos, e
sobrevivente do campo de concentração, retratar-se
de depoimento anterior e afirmar nunca ter visto
Fedorenko assassinar judeus. A testemunha seguin-
te, Schalon Kohn, um polonês de 68 anos, declarou
ter visto Fedorenko assassinar judeus em Treblinka.

Em Chicago, Frank Walus — que teve sua d-
dadania nos Estados Unidos cassada sob á acusação
de ser criminoso de guerra nazista — disse que o
juiz foi influenciado e o resultado do processo esta-
vá pré-determinádo. Wálus, de 55 anos, imigrou da
Polônia e conseguiu a cidadania em 1970. O proces-so correu em Chicago e durou 17 dias.

m '
Arquivo — Foto. da. Cynlhia Brito

O Brigadeiro Edívio Sanctos (D) passou a Oficial cia Legião de Honra por seu apoio ao Concorde

Posseiros dizem que índios
de Nonoai eram êstrtmfws
e usavam armamento militar

Porto Alegre —- Em depoimento à Comissão de
Saúde e Bem-Estar Social da Assembléia Legisla-
tiva, oito agricultores expulsos da reserva indígena
de Nonoai disseram, ontem, que os índios portavamarmas novas e metralhadoras do Exército, e que
eram completamente estranhos à região.

"Minto se dissesse qué conhecia! um deles",
afirmou o agricultor Navirebonato, há cinco anos
no Toldo, que afirmou ter sido "calcado com um
sabre de mosquetão" por um dos índios, enquanto
outros o cercavam "com metralhadora do Exército
de 30 tiros", além de flechas e foices. Segundo ele,
alguém conseguiu as armas.
ARMAS NOVAS

Sebastião Florêncio. Soa-
rès, um dos posseiros, dis-
se aos deputados que uns
100 Índios estiveram em sua
casa para expulsá-los, e to-

. dos usavam armas \ novas,
como o revólver iaúrús eá-
libre 38 que foi pressionado
contra sevi peito: "Pôr isso
penso que a policia podia
saber de onde vêm. As ár-
mas são novas", e os índios,
segundo ele, são muito po-
bres parra tê-las.

Outro colono, Antão de
Ávila, disse que o chefe ida
Punai no toldo, Lidio Dala-
beta, cortava: árvores ho-
bres, como càbrlüvà e áhgl-
co, mandando á madeira
para ser beneficiada ná ser-
rariá Zambona, èm Nonoai:"Houve muito desmatamen-
to lá". Outros colonos dis-
•eram qüe pagavam ao che-
fe do toldo, e a outro fun-
clonárlo da Funai, impor-
tancias em dinheiro óa g$-

neros para lá permanece-
rem. ¦:¦'¦'' • <> ¦-•-.

piioídÊisèÀS;
Lsup tó.íf-v '.'. £;>'> íCttt
:M Os colonos foram ouvidos '.
pelos Depjitados Silv^rius
Kist, Dercy Furtado, Ferml- , j
no Girardèlo (Arena) 

'.'xt. ¦,
Edgaí Marquês de Matos
(MDB), nó próprio Parque '
de Esteio, onde estão abri- '

- gaaòs, e receberam prometi-
sas dos parlamentares de
que seriam sugeridas opções
ao.Governo para seu reas-

, sentamento no. próprio. Es-
tado üo Rio Grande.do Sul.

.O presidente da Comissão,.
Deputado. Süvérlus Kist, ..'
afirmou que se realmente i
persistir o oferecimento do
Governo em localizar os co- ,
lonos em Carananá, Mato
Grosso, os parlamentares
gaúchos inspecionarão o lo-
cal .antes. da.transferencia, ¦
para verificar as condições ¦
de. vida .e de trabalho c dos
futuros colonizadores.

Empresários querem
terra para colonos

Brasilia — A Associação
dos Empresários da Ama-
zônla propôs que o INCRA
coloque em lioitação lfl mi-
lhões. de hectares dé terra
devoluta, em faixa dos SOO
quilômetros qüe margeiam
a Rodovia Cuiabá—Santa-
rém, para desenvolver pro-
jeto de aswntamentp.de
colonos do Sul do pais. O
presidente da Associação,
Sr João Carlos Mteirelles,
apresentou seus planos on-
tem ao Ministro da. AgrU
cultura.

Ele disse que caso o pro-
Jeto seja aprovado, poderá
ser a solução para as 260
famílias que se retiraram

da reserva Indígena de No-
noaie;seencontram aloja-
aos no Parque de Esteio, no' Rlò Grande do 

'Sül. '['ÉBse

pessoal .poderia, ser levado.
para a Amazônia dentro de
um • : mês, dependendo do
andlamento do processo de
liòltaçãò'*, afirmou.

Segundo ele, a intenção
dos empresários que parti-
clpam do projeto é de re-
servar 10% dos lotes de pe-
queno porte .(100 hectares)
pára famiü s em condição
social precárta. Esses lotes
seriam dados gratuitamente
aos posseiros que se encon-
tram sem terra no Rio
Grande do Sul.

TEATRO MUNICIPAL
GOVERNO DO eÍsTADO DO RIO DE JANEIRO

Secretaria de Educação e Cultura
Fundação de Teatros do Estado do Rio de Janeiro

ALVIN AILEY DANCE THEATER
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:
Balcão Simples:
Galeria:

A VENDA NA BILHETERIA DO TEATRO SOMENTE ATÉ O DIA 10
(AV. RIO BRANCO) '

Bngadeirv Edívio Sonetos
recebe insígnia de oficial
da Legião dálfoàta^fa

Brasília — As insígnias de Oficial dá Ordem Na-
cional da Legião de Honra da França foram outor-
gadas, ontem, ao Major-Brigadeiro Edívio Caldas
Sanctos, ex-presidente da Comissão de Estudos Re-
lativos à Navegação Aérea Internacional, pelo Em-
baixador Jean Beliard, às 20h, na sua residência.

Na presença de personalidades militares è civis,
entre as quais dois Ministros do Supremo Tribunal
Militar — Tenentes-Brigadeiros Delio Jardim de Ma-
tos e Deoclécio Lima de Siqueira — o diretor do De-
partamento de Pessoal do Exército, General Aírton
Tourlnho, do diretor-geral da Air-Frarioe, Sr Joseph
Hálfin, e do Deputado Nina Ribeiro (Arena-RJ), o
Embaixador Beliard dedicou "particular reconheci-
mento" ao homenageado, por seu apoio ria intródu-
ção do avião'' franco-inglês Concorde ria rota de

t AtíanUco^SuL.-.,v,-;,', Z/Z'.'''
pela primeira vez sua lnsig-
hla, entregou solenemente
aos primeiros condecorados
as que lhes cabiam.

Mas a verdadeira "apre-
sentação" da Legião de

.: Honra na França ae fez a
10 de agosto do aiio seguin-
te, ho Bosque de Boutogne,
em cerimônia espetacular:
de pé, num estrado, diante
de um trono, Napoleão con-
decorou cerca de 1 mil 800
oficiais e soldados, retlràn-
do as condecorações de den-
tro de pedaços de armadu-
ras provenientes ¦ de Du-
guesclln e de Bayard. Desde
este moment», a Legiião de
Honra foi tão bem. recebida
pela opinião pública ízaince-
sa que, na restauração, Luis

. XVm resolveu conservá-la.
. De suas origens, até nos-

sos dias,, miais de 75 leis e
decretos modificaram os es-
tátutos da Ordem Nacional.
Afinal, por decreto de 28 de
novembro de 1962, foi insti-
tuído um código da Legião
de Honra, derrogando todos
os texbos posteriores a Mes-
sidordoanoX.

. Ninguém pode ser recebi-
do na Legião de Honra de
França em grau superior ao
de cavalheiro. A nomeação
nò grau de; cavalheiro —
primeiro posto, seguido de
oficial — pressupõe pelo
menos 20 anos de-serviços
púbHcos ou 25 de atividades
profissionais, acrescidos,
num ou noutro casos, de"méritos' eminentes". Toda
promoção exige que o inte-
reasado haja adquirido no-
vos títulos e passado certo
número de anos no grau in-
ferior. As propostas de no-
meação ou promoção são
feitas pelos Ministros que
as endereçam ao Grande
Chanceler que, por sua vez,
as submete ã opinião do
Conselho formado por 14
Comendadores.

Arquidiocese
faz simpósio!
de família

Dando cumprimento ao
Plano de Pastoral da Arqui-
diocese, um grupo de ad-
vogados e Juizes, médicos e
psicólogos, educadores e ca-
sais, deputados e vereado-
res reúnem-se hoje e
amanhã, no Centro de Es-
tudos do Sumaré, para dis-
cutir aspectos sociais, reli-
glosos e morais da Familia
em simpósio a ser abar to,
as 18h30m, pelo Cardeal Eu-
gênio Sales.

O encontro — que será
coordenado pelo Padre Fer-
nando Bastos d'Avila — en-
quadra-se no programa de
outros encontros de "lideres
ie homens com poder decisó-
rio" realizados nos últimos
três anos e que contaram
com banqueiros, engenhei-
ros, médicos, professores,
i ntelectuais, trabalhadores
católicos, atores e atrizes,
jornalistas, deputados e ou-
tros políticos.

DEPORTADOS

Frank Walus —-que, ago-
ra, poderá ser deportado pa-
ia responder a processo por
crime de guerra — declarou
que "quando ouvi o veredito
fiquei sem fala. Estava in-
teiramente certo de que ga-
nharia esta causa. Quando
alguém não é culpado e tem
todos os documentos e tes-
temunhas como eu tinha,
pode ter cem por cento de
oerteza que.vai ganhar a
causa".

O Juiz Julius Hoffman —
acusado de agir preconcebi-
damente no caso do julga-
mento de radicais contra-
rios à guerra em Chicago —

decidiu contra Walus. Vá-
rios judeus poloneses pres-
taram depoimento, afir-
mando que Walus era ageh-
te da Gestapo e responsa-
vel pela morte de 25 a 30 ju-
deus na Polônia, entre 1939
e 1943. Hoffman é judeu.

Nã audiência de ontem,
em Port Landerdale, Turo-
wski, que anteriormente
afirmara ter visto Fedoren-
ko atirar contra os prisio-
neiros que tentavam esca-
par do campo de concentra-
ção, disse:

"Deve estar havendo um
equivoco. Eu apenas ouvi di-
zer isso, mas não presenciei
essaJs-execuções".

QUALIDADES " Z
•' Ao. colocar no peito, á es-
querda, do Major-Brlga-
delro Caldas Sanctos, o em-
blema da Legião de Honra
da França (lima, estrela de
prata dourada, com f i t a
vermelha e/roseta)," ó Em-
baixador JeãnBeliaM dés-
taçoú suas virtudes, "no
quadro geral de uma Força
Aérea cujas qualidades ío--ram desenvolvidas tanto
nos> campos de batalha da
Itália, como nos céus difíceis

> do Atlântico Sul'.*. ,
" Beésaltandò a1 bem-suoe-
dida carreira militar'do ho-
menageado, o Embaixador
francês observou:. "O Sé-
nhor transpôs rapidamente
os.éscaiões que; o .levaram¦da Escola Superior de Guer-
rã á frente dos.mais impor-
tántes setores da. aviação
militar ' 

brasileira", p ã r a
ãgradécefilhe os relevantes
serviços prestados a còmii-
hldadè fraiicò-brãsileira no
desempenho de suas ativl-
üádesV Z' ¦•*:".;'¦ V''.'..'', 

'¦'-.' •
A estrela de cinco pontas

duplas, esmaltada de bráh-
co, encimiada por uma coroa
de folhas de carvalho e lou-
ió, com qüe foi condecorado
o' Májor-Brigadeiro Edvidio
Caldas Sahdtós. fól institui-
da em 1802, pelo Imperador
Napoieão Bonaparte.

AORDEM

Desde sua fundação a ho-
va ordem instalou-se onde
ainda hoje se encontra, no
Palácio de Salm, nã mar-
gem esquerda do, rio. Sena.
A inauguração oficial da
Ordem da Legião de Honra
teve lugar a 15 de Julho de
1804, no Campo de Marte,
em frente á Igreja dos In-
válidos. Na ocasião, o Impe-
rador Bonaparte, que usava

STM pede novamente que
Faria Lima apure torturas
praticadas no DOPS-Niterói

Brasília — O Superior Tribunal Militar deci-
diü ontem pedir novamente ao Governador do Es-
tado do Rio, Almirante Faria Lima, que apure as
torturas, já comprovadas, de que foi vítima o mar-
ginal Paulo José de Oliveira Moraes, no DOPS de
Niterói. Em outubro o Tribunal tomou idêntica me-
dida, mas até agora apenas sabe que o Governador
mandou abrir inquérito.

Os Ministros General Augusto Fragoso, Gene-
ral Rodrigo Otávio e Waldemar Torres da Costa,
desiludidos com as providências do Governador Fa-
ria Lana, propuseram ao presidente do STM que
se dirigisse diretamente ao Ministro da Justiça, Ar-
mando Falcão, para pedir providências na apuração
da tortura. O Ministro General Reinaldo ae Mello
Almeida ponderou: "Não vamos jogar o Ministro
da Justiça neste caso sem saber o que está aconte-
cendo, já que foi aberto inquérito."

Io José, no DOPS-Niterói,
nas mencionadas datas de
julho a agosto de 1975. Be-
pito que S Sas apenas assl-
naram os respectivos au-
tos de interrogatórios, dei-
xando-os à mercê de éscri-
vaes ou policiais sem es-
crúpulos. Sou levado a acre-
ditar que os mencionados
Srs delegados não viram e
nem ouviram o réu naque-
les eventos, íato bastante
grave, ja que assinaram os
autos de qualificação e in-
terrogatório, como se pre-
sentes estivessem no DOPS-
Niterói.

^

CrS 600,00
CrS 400,00
CrS 200,00

ASSALTANTE COMUM .

Ontem, o Superior; Tribu-
nal Militar proferiu nova
decisão absolutória em fa-
vor de Paulo José, que já
íoi denunciado em seis pro-
cessos por assalto a banco,
e tinha condenações supe-
riores a 60 anos. Cinco des-
ses seis processos já passa-
ram pelo STM, nos quais
foi absolvido em quatro e
mantida condenação a lã
anos em um. Nesse caso,
apresentou ao STM recur-
so de embargo, aguardando
nova absolvição.

Na ação Julgada ontem,
Paulo Juse foi condenado
em ia. instância a 12 anos,
como participante do as-
salto ao Banco Meai, agen-
cia do Fonseca, Niterói, em
13 de maio de 19<5, no quat
íoram roubados Cr$ 583 mil
119,82.

A policia de Niterói, tor-
turanao presos, acabou con-
segtunao provas ue que
Paulo José participara do
assalto, mas mesmo assim
com Insuficiência. E foi a
evidência de que ele esteve
entre os assaltantes que lhe
valeu a absolvição. Paulo
José, como membro da qua-
arilha, apenas foi aquinho-
ado com Cr$ 6 mil.

Eram réus nesse processo
Paulo José, Sérgio da
Cunha Gameiro e Antônio
Ferreira Lima. Foi confir-
mada apenas a condenação
deste, a 12 anos. Os Minis-
tros Rodrigo Otávio e Dé-
lio Jardim de Matos tam-
oem o absolviam. O Minis-
tro Délio esclareceu: "As ir-
regularidades e os erros ve-
nlicados neste processo não
me permitem condenar. Ab-
solvo todos".

ÉPOCA. DAS TORTURAS

O periodo critico das tor-
turas em Niterói foi de ju- '
lho a outubro de 1975. Nes-
se espaço de tempo, Paulo
José foi interrogado suces-
slvamente pelos Delegados
João Alves Pereira, de Al-
cantara; Artur Cruz, de
Itaborai; e Urbano José
Cariello, de Nilópolis.

O Ministro Júlio de Sa
Blerrenbach, que cuidado-
samente levantou, nesse e
em outros processos, provas
das sevicias a que o réu foi
submetido, e pediu provi-
dências ao Governador Fa-
ria Lima, para responsabi-
lização penal dos policiais-
delinqüentes, no voto pro-
ferido ontem afirmou que,
se a Secretaria de Segu-
rança do Rio quiser apurar
suas denúncias, não há di-
ficuldade, pois "Já tem em
mãos elementos mais do que
suficientes":'Insisto em declarar que
tenho minhas dúvidas so-
bre a presença desses Srs
delegados às tomadas dos
interrogatórios do réu Pau-
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"Entretanto" — continuou"se essa minha suposição
não e verdadeira e se os
Srs delegados citados pre-
sidiram de fato os interro-
gatórios, vendo e ouvindo
o réu em estado lastimável,
barbaram ente seviciado,
conforme atestam os lau-
dos do IML — insuspeito
porque subordinado à Se-
cretaria de Estado de Se-
gurança Pública do mesmo
listado do Rio de Janeiro -4
ai, sem dúvida alguma, a
questão é muito mais gra-
ve, porque foram participes
do delito ou omissos dian-
te do que presenciaram, o
que é inadmissível em se
tratando de autoridade
com as responsabilidades e
deyeres pertinentes a um
delegado de policia".

"Nos três processos men-
clonados encontramos os
autos de interrogatório
com as assinaturas dos de-
legados, escrivães e teste-
munhas. Já apontei muitos
nomes de policiais, presen-
tes aos depoimentos; não é
crivei que todos desconhe-
çam as sevicias sofridas
por Paulo José de Oliveira
Moraes. Além do mais, o
réu está vivo e, se tiver ga-
rantias, acredito que apon-
te seus verdugos, se esses
policiais forem colocados à
sua frente.

Não é possível que a po-
licia fluminense, que tão
facilmente aponta indicia-
dos, fazsndo seu reconheci-
mento por fotografias pre-
cárias, atribuindo-lhes cri-
mes que. não praticaram e
pedindo prisão preventiva
sem prova do fato delituoso
e sem indícios suficientes
de autoria, muitas vezes
sem remeter ao Juiz com-
petente as declarações do
réu, embora o mesmo já es-
teja preso, não é possivel,
repito, que com todos o»
elementos que pusemos à
sua disposição, não seja ca-
paz de apontar os responsa-
veis pelas torturas sofridas
por esse réu, no DOPS-Ni-
terói, nos meses de julho e
agosto de 1975. As autori-
dades do Estado do Rio de
Janeiro, se quiserem apurar
o delito, já têm em mãos
elementos mais do que su-
ficientes".

Chama-se Hans Werner Schutte e "tem lá suas
idéias", o homem que foi apresentado como

Gustav Franz Wagner

Winkelmanpede que oamigof;
alemão qüe "tem lá suas %¦
idéias" seja deixado em paz

Itatiaia — "Deixe este homem em paz, já voltou
para a Alemanha. Chama-se Hans Werner Schutteie
tem lá suas idéias. Pertence ao Movimento Uberig-
dor do Reino Alemão e foi confundido com Gustftjr
Franz Wagner. Atrás disso tudo há uma conjura-
ção mundial. Werner e sua mulher estiveram em
minha festa. Ele deixou-me esta lembrança". .ss

Alfredo Winfcelmann, 65 anos, dono do Hótfel
Tyll, mostra um emblema — um distintivo com três
tochas, que poderá lembrar um estandarte nazista
em miniatura. Alfredo acrescenta que Werner está-
va em companhia de sua mulher, Renat, uma pòe-tisa, de 41 anos. "Sim, naquela noite lembramos Hi-
tler. A história falará dele, e não precisará de meu
testemunho". ' '.¦¦-,

UM PERFIL

Alfredo Wirnkeimann diz
que íoi ao Galeão receber
Werner e sua mulher. "Ago-
ra está em lugar bem segu-
ro, e espero que tudo o que
se disse dele não chegue ao
seu conhecimento. Werner
tem 62 anos e está engaja-
do no Movimento Liberta-
dor do Reino Alemão, fun-
dado há quatro ou cinco
anos."

Pela descrição do Winkel-
mann, Werner é um ho-
mem aposentado que "culitl-
va suas Idéias". Veio ao
Brasil a convite do dono do
hotel Tyll, que faz questão
de exibir em Itatiaia sua
roupa copiada da Werma-
cht. "Mandei fazê-la aqui,
tem muitos bolsos, é práti-
ca. Mas, por favor, não me
tome por um nazista. O Mo-
vimento Nazista está morto.
Foi substituído por outras
idéias. Eu, de minha parte,
sou contra o comunista.
Mas não tenho autorização
para falar sobre o que pen-
sa Werner."

Winkelmanrn está ao lado
de sua mulher, Lisa, mais
velha do que ele e que um
dia foi casada com um ju-
deu. Ela explica que dentro
de alguns dias fará aniver-
sário, mas não vai comemo-
rá-lo por' coincidir com o
natalicio de Mussolini. "Vão
dizer que sou simpatizante
do Duce".

¦ _ f

UM BRINDE ^
Alfredo Winkelmann che-

gou ao Brasil em 1938. Nun-
ca pertenceu ao Partido Na.
zista, mas não esconde cer-
ta nostalgia "pelos grandes
dias do III Reich". Tudo is-
so se acabou" —dizquando
termina um relato sobre
uma tarde em que Fuehrer
era aclamado por milhares
de pessoas num estádio."Vieram centenas de pes-
soas de todo o mundo e,
depois, não se pode negar
era uma personalidade tas-
cinante e poderosa".

Winkelmann é um homem
culto, querido em Itatiaia e
não esconde suas relações
com judeus. Conhece perso-
nalidades importantes e diz
que já fez um relato às au-
toridades brasileiras sobre
tudo o que se passou em sua
casa. "F»z por escrito. Na-
da tenho a temer. Eu não
posso sei acusado de nazis-
ta. Estava em minha casa,
dando uma festa. E dentro
de minha casa, tenho o di-
reito de pensar o que qui-
ser. E afirmar o que quiser.
Não, não era uma reunião
de nazistas, embora muitos
trouxessem lembranças da-
quele tempo. Foi um tempo
dificil; eus coisas amargas
acabam também por unir
os homens".

Winkelmann sabe até
quem "tentou truncar o
sentido da reunião". Duran-
te toda a entrevista mos-
trou-se cordial e confiante.
Sabia que estava falando
para um repórter e lembrou
insistentemente a expressão"direitos humanos".

"Naquela noite, quando a
minha casa íoi invadida
por policiais e Jornalistas,
havia muita coisa, qué que-
ria dizer. For exemplo, um
brinde por erguer por ai-
guém que esta sofrendo
muito, quando se fala tanto
em direitos humanos. Falo
de Rudolf Hess, que conti-
nua preso ha Alemanha,
sem poder avistar-se com
ninguém, sofrendo as maio-
res humilhações. Há outras

^pessoas que também queria
erguer um brinde, além1'd»
Hess. «1

Para Winkelmann, RudÓlf
Hess, o político alemão, se-
cretárlo particular do Fu-
hrer e designado seu segun-
do sucessor, depois de Go-
ring, em 1030, "é um grande
injustiçado" (em maio "de
1941, fugiu para a Inglater-
ra, onde permaneceu intêr-
nado até o fim da guerra.
No processo de Nurenberg
toi condanado à prisão per-
petuá*. ...... Z"Uma vez tentei visitá-lo,
mas não me deixaram, as-
sim como não me permiti-
ram, em minha casa, er-
guer um briinde em memó-
ria dle um homem que está
sofrendo ainda. O nazismo
está morto, mas falo do so-
f rimento de um homem que
sofreu e sofre ainda as con-
seqüências". •

NADA PREPARADO >~
O

Alfredo Winkelmann lem-
bra os seus convidados da
festa. "Eram 15 italheres".
Frisa ainda que todos eram
brasileiros, exceoo Hans
Werner Schutte. "Nada íoi
preparado para uma come-
inovação pelo aniversário' de
Hitler, mas era inevitávW,
como descendentes-fle
alemães, que falássemos de-
le. Podíamos anunciar aos
quatro ventos que tal data
coincide também com o aoi-
versario da morte de Tira-
dentes. E foi o que fizemos.
Sim, cantamos canções íoi-
olóricas... Uma delas-íoi
gravada por um g r a n.d •
cantor popular alemão,
uma espécie de Roberto
Oaiios de lá. Chama-se
Heino, o jovem camtor, e su-
ponho que saiba tanto "do
nazismo quanto Roberto
Carios. Tomaram a canção
como um hino de homiena-
gem a Hitler e confundiram
os símbolos que estão aqui
no restaurante com algo-li-
gado à cruz suástica. São
velhos símbolos, que lem-
bram a fertilidade e têm
talvez mais de 3 mil anos*.

Winkelmann começou fa-
brlcando salsicha em Ita-
tiaia. Sonha com a coris-
trução de um teleférico ho
Parque Nacional de Itatiaia
e já apresentou projetos tu-
rísticos para a região. O qüe
mais lamenta é que, após
a denúncia sobre uma "rHi-
nião de nazistas", em súa
casa, alguns amigos não lhe
trouxeram o conforto espe-
rado, "a não ser uma braça-
da de flores para sua mu-
lher".

Um ou outro ainda o olha
com desconfiança — dis —"mas isso vai passai com
o tempo".
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ner prefere 20 anos de cadeia, mas na Alemanha

¦ 

.

São Paulo — O austríaco Gustav
Franz Wagner, acusado de ter partici-
pado do extermínio de judeus no cam-
pb de Sobibor, na Polônia, disse ontem
ao JORNAL DO BRASIL que prefere ser
extraditado para a Alemanha, apesar
de prever que será- condenado pelo me-
nos a 20 anos de cadeia, "apenas por-
que estive lá".'. v. ¦ Ele acha 'também que as acusações
qúe lhe vêm sendo feitas pela comuni-
dade israelita internacional se devem
à política: "isso não faz bem para nós,
mas; também não é bom para eles. Eu
acho que eles deveriam ficar lá, na ter-
ra deles, construindo um paraíso aqui
ha terra, em vez de estar nos procuran-
do. Seria melhor também para eles".
Mesmo reconhecendo que havia exe-
cuções em Sobibor, continuou negando
que sequer tivesse participado de qual-
quer morte de judeus, "de quem nunca.'
tive raiva nem naquela época, nem
depois".

Família
Y Wagner estava multo aborrecido

porque só pode ver o primeiro tempo
do jogo entre Polônia e Alemanha, por
causa da entrevista coletiva. Depois da'entrevista, recebeu os dois enteados
(São filhos da mulher com quem viveu

gm Atlbaia, até 1968, quando ela. mor-
reú de câncer), mas os agentes da Fo-"ftbia Federal não deixaram que a im-

.prensa chegasse até eles.
Ontem, à noite, suas mãos, éxcessl-

vãmente duras e calejadas, tiveram que
ser postas de molho para que suas im-
Ijíessões . digitais fossem tiradas, pois,
n<j estado em que estão seria impossi-
vel obter um bom resultado. Mesmo as-
sim, manteve-se tranqüilo e sorridente' sem se emocionar. -

^'- . Stangl
---¦* O Oberscharfuhrer do campo de ex-

tejrminio de Sobibor contou que não via-~)au da Síria para o Brasil junto com"Seu antigo comandante do campo, Paul"Stangl, mas que se encontrava com ele
constantemente em São Bernardo do

«"Campo (Stangl trabalhou na Volkswa-
gen até 1967, quando foi preso e extra-

TeUtado). "Acho qúe fui localizado ago-'
-ia talvez por uma questão política, por-

na época em que eles pegaram
àgl eu freqüentava sua casa e, in-

STúsive, visitava sua mulher para saber"iStfticlas da Alemanha. Uma vez, até na"ifôrta, um homem (devia ser um poli-?c_àl) me perguntou que ia fazer lá. A
mulher de Stangl apareceu na porta es

jüsse que eu era um conhecido. Então
farei e ninguém me perguntou mais

ia. Fiquei lá tranqüilo, no meu
íttq". .. ,,,. _ 

',: ,. .
Wagner garantiu que nunca teve"qualquer 

problema com policia, desde
aUSie, em 1950, desembarcou no Rio de
çginéirõ, Garanto também que ¦. não tem
cqjjialquer saudade de seus tempos de SS,,
mas quando se lembra dos companhei-
gas de caserna e recorda como e quan-

,«do entrou para a tropa de choque do
Partido Nazista, seus olhos azuis e frios

filham'com algumas lágrimas teimo-
«sas.. Quando lhe íoi perguntado se acre-
editava na volte do, nazismo disse ápe-
nas: "Não quero saber de política mais.

?Nem a Alemanha, também, eu acho".

;â^-'V/','i)i»w.fiiiiò»-
"..- Além dos dois enteados, de que não
düls citar o .nome "para não compro-

Tmfetê-los oom minha historia", Gustav"Franz Wagner reconheceu que era ca-
iâdo na Alemanha e com a mulher te-

Yvè dois filhos. Separou-se dela porque."íbl traído por um oficial norte-amerlca-*fíb e deu-lhe a guarda dos filhos, "pa-"& evitar de ter que dar qualquer di-
nheiro. Foi um acordo". Alega: pão ter"Ninguém da família na Alemanha, por-

não sabe o paradeiro da mulher e
filhos e também se nega a dizer o

pme da irmã, austríaca, como ele.
„,_,_,. Filho de operário, Gustav -Franz
..Wagner disse que sua infância íoi di-
..jícil, numa época em que "era difícil
^jüjjphar trabalho na Áustria. A miséria
_jy;a, então, grande.'. Por isso, ele defeh-

deu a anexação da Austria, seu pais na-
tal, pela Alemanha hitlerista, "pois ai
apareceu trabalho e quando há trabalho
o povo fica feliz*. Y

. -/OE

-hon

— Não tenho saudades de meu tem-
po de militar, porque eu gosto mesmo
é de trabalhar. Em Atibaia, onde minha
mulher, que era viúva, tinha herdado
um sítio de seu primeiro marido, traba-
lhava na roça e vivia criando coelhos,
o que não deu certo, porque brasileiro
só come frango. Então passamos a criar
frangos e a plantar milho. Eu era mui-
to feliz nesses últimos 20 anos em que
vivi lá. Ultimamente meu trabalho
maior era fazer morões de concreto e
cercas de arame. Gosto disso — disse.

Wagner contou que deixou a Gesta-
po, a policia política do III Reich, por-
que não gostava do trabalho burocrá-
tido, a que foi confinado, de reconhe-
cimento de fotografias de homens pro-

; curados. ! Mas não conseguiu explicar
por que entrou na SS, afirmando apenas
que "queria ser militar. Tinha um pro-
blema no pé e fui para a SS. Fui para
ò campo de Sobibor, para chefiar uma
turma de soldados, .simplesmente porque
não gostava do trabalho de ficar em
portas de edifícios em Berlim, revistando
e pedindo documentos das pessoas que
iam entrar. ..

. Triagem
Sempre que se faz uma pergunta so-

bre sua atuação na Gestapo, Gustav
Franz Wagner desconversa e nunca res-
ponde, às vezes até falando em alemão ¦:
para confundir o Interlocutor. Seu por- ¦'
tuguês, que é perfeitamente inteligível,
quando responde a perguntas que não
podem comprometê-lo crimlnalmente, se
torna impossível de ser compreendido.
A única coisa que se consegue arrancar
dele é que, em Sobibor, trabalhava fa-
zendo a triagem dos Judeus, que. chega-
vam nos transportes e que serviam para
trabalhar no campo 1. Nega perempto-
riamerite que tenha conhecido o cam-
po 2 (onde se localizavam as câmaras
de gás). .-¦¦-.

Mesmo admitindo que os judeus
eram mortos no campo 2, Wagner con-
tinua afirmando que as execuções eram
feitas por homens que vinham de fora,
"chefiados por um doutor (um médico).
Não sei quem era ele. Nem quem eram
os homens. Más Stangl não tinha culpa.
Sabia que havia mortes, mas era um
homem bom. Era. meu amigo e confia-
va em mim. Não sei se poderia ser con-
siderado seu "braço direito", mas sem-
pre nos-demos bem". Segundo ele, Paul*
Stangl foi o único antigo camarada com
quem se encontrou depois da fuga da
Áustria, em 1949; "Tenho até evitado
contatos. Quando alguém me diz: "Olha,
sou alemão, naquela época estava lã"
sempre procurei fugir para evitar pro-
blemas".

Sem esperanças
Mesmo tranqüilo e frio como desde

que se apresentou ("nunca pensei em
fugir. Sempre achei que era melhor me
apresentar. Melhor para mim, para.meus
enteados, para as pessoas que conhe-
cia"), Gustav Franz Wagner parece ago-
ra um homem alquebrado e sem espe-
ranças. Quando se entregou no DOPS
alegava homonímia e, confiante; dizia
que não se. matou um só judeu em So-
bibor. Enquanto espera ser transporta-
do pára Brasília, na prisão do Departa-
mento de Policia Federal, em que é bem
tratado, já não tom esperanças de ficar
ho Brasil e nem pretende contratar advo-
gado.

Disse ontem ao JORNAL DO BRASIL
que Já esperava o depoimento de Sta-
nislaw Szmajzner contra ele. "Quando
fui preso, sabia que' ele Iria me acusar.
Já estava preparado. Afinal, ele íoi de-
por contra Stangl ná Alemanha. Só acho

. que isso não é bom para ele. Não é ver-
dade que eu o tenha ameaçado. Acho
apenas que não é bôm para mim, mas
também não é bom para ele ficar me
acusando, contando mentiras. Se ele ti-
vesse que comer todas as mentiras que
disse sobre mim, teria que ficar comen-
do o resto da vida", disse.

.. — Eu admirava Hitler. Mas todo o
povo o admirava também, Cada povo
tem seu Presidente. Como agora o Bra-
sil tem o Presidente Geisel. E'o povo
também o admira. Isso tudo que se diz
do nazismo é propaganda. Não é verda-
de que o nazismo queria a supremacia
da raça ariana. O nazismo queria apenas
o nacionalismo — concluiu.

Si» Paulo

Na coletiva nega que tenha matado
a à São Paulo — "Quero ir para a Ale-

manha, porque lá tem a nossa lingua,-
lá eú fui soldado. Não lutei pela Alemã-
.nha? Eles fizeram isso, não eu", disse

..Gustav Franz Wagner em entrevista co-
o .letiva. Ele continua negando que tenha

ihatado judeus em Sobibor, onde, reco.-
..johece, trabalhou.
sJiàí Wagner em seu terceiro contato com
...a. Imprensa se mostrou Irritado com a
-jrjepetiçáo das perguntas, "sempre as
.cinesmas". Disse que pensou se entregar
„,{Biando Stangl íoi preso, mas íoi acon-
;u|elhado a não fazê-lo: "Você é louco?
».Quando eles querem alguma coisa eles
. jí|m. Eu fiquei esperando".

O que mais disse
Sabia das mortes mas nunca viu por--. - que "não é coisa agradável de ver".'.:.!&. Tem todos os documentos em ordem

-._.:_ e, no Brasil, só teve contato com

-az

Stangl, pois não queria contato com
ninguém para não ficar mais com?
pllcado. "Cheguei para começar vida

ynova"."Estou quase no fim da vida. Vou co-
meçar uma coisa dessas? Isso não ô
pergunta", em resposta à Indagação
se voltaria a um campo de concen-
tração.
Admitiu que separava as pessoas que
chegavam para o trabalho. "Por que
as pessoas vinham, quem mandava,
eu não sei responder".
Comparou Hitler a Stalln: "Homens
de espirito'forte". "Não foi só ele
quem invadiu outros paises, Napo-
leão também Invadiu"."Só há gente no mundo. Anjos não
existem. Na vida, a gente nasce, tem
filhos e morre. Essa é a natureza,
mais nada. Quando a gente nasce não
sabe por que. Eu já estou do lado da
morte".

í
c_

Uma história de Spandau
Freqüentemente, algumas'

pessoas se perguntam por que não
cessa a caça aos criminosos nazis-
tas, passados tantos anos. A res-
pesta dos caçadores, sobreviven-
tes, é simples: não deixar que as
novas gerações esqueçam o crime
e impedir que eles se repitam. E,
como exemplo, conta-se o episódio
ocorrido em 1953, portanto menos
de 10 anos depois do fim da II
Guerra.

Um grupo de jovens soldados
ingleses chegou à prisão de Span-
dau, para a guarda. Um oficial de
serviço perguntou-lhe:— Sabem os senhores a quem
vão vigiar aqui? .

Nenhum deles soube respon-
der.

O oficial escreveu os nomes
dos presos no quarto. Apontou o
primeiro nome que tinha escrito,
Rudolf Hess, e tornou a pergun-
tar:

Algum dos senhores sabe
quem é este homem? -

Nenhuma resposta. Até que
um jovem soldado deu um palpite:

Um agente do mercado ne-
gro, senhor?

Nenhum soldado ouvira falar
nos criminosos de guerra que
cumpriam pena na prisão berli-
nense de Spandau.
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O subcomandante do campo dé Sobibor Gustav- Franz Wagner se diz cansado da vida

Jurista analisa
o lado político

São Paulo — "Existe tam-
bém uma dimensão de aná-
Use .política extremamente
Importante, no caso Wag-
ner, e que pode ser feita
com base nas inflexões a
respeito do totalitarismo,
tal como discutido por Han-
nah Arendt", alertou ontem
o professor Celso Lafer, de
Direito Público Internacio- .
nal ha Faculdade de Direito
da USP. Na dimensão Jun- .
dica, ele acredite que o Go-
verno brasileiro, provável-
mente se norteará pela de-
cisão do caso Stangl. extra-
ditado em 1967. '

O Sr Celso Laíér lembrou
que no livro sobre es orl-
gens do totalitarismo e ho
sobre ô caso E í c h m a n n,
Hannah Arendt s a li e nia
que "o fenômeno totalitário
significou a ruptura da tra-
diçao poiíitica, pois veio a
se constituir numa nova ,forma de governo e de do-
minação, baseados na òrga-
nização burocrática de mas-
sas, no terror e na ldeóio-
gia".

TOTALITARISMO
"Na frase que serviu de

epígrafe ao iivro de Han-
nah Arendt David Rousseit
diz: Os homens normais
não sabem que rnido é possi-
vel. De fato, o fenômeno to-
talitárlo, ao revelar que não
existem limites às deíoi- .
mações da natureza hum...
na, evidenciou um tipo es-
pecial de perversidade, quenão se encontra nas pessoas
que agem individualmente,
mas no sistema totalitário
qúe provoca a conduta des-
sas pessoas", observou o Sr
Ceiso Lafer.

Citando Hannah Arendt
no relato que fez do proces-
so Eiehmann, o Sr Celso La-
íer observou: "ltftte-se do
mal sem grandeza e sem
sutileza, que se degrada no
metabolismo do p r ó p r 1 o
processo biológico e que se
consome no seu próprio
funcionamento. As pessoas
perdem a sua lndlviduall-
dade e o reprimido se con-

* verte em objeto, na lógica
do Inimigo objetivo que im-
pulslona o sistema totalitá-
rio".

Acrescentou: "Não existe
aquilo que Antônio Cândido
chamou de à verdade da re-

, pressão, ao examinar, em
Crime e Castigo, de Dos-
toievski, como o comissário
no curso da inquirição —
vai se tornando, para Ras-
kolnikoff, uma espécie de
desdobramento dele mes-
mo".

Não existe mais o eu e
o outro, mas apenas este
mé t a bolismo animalesco,
sem dimensão e sem gran-
deza, que Hannah Arendt
denominou de banalidade
do mal. Evitar as tendên-
cias que levam a esse tipo
de regime, onde inexistem
a dignidade e a responsabl-
lidade da conduta indivi-
dual no espaço público da
liberdade, é a grande lição
de Hannah Arendt, que de-
ve ser reiterada neste mo-
mento", concluiu o profes-
sor Celso Lafer.
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VIU Milz (E) e Marion Klein, que têm boas lembranças de Wagner

Um contador de histórias infantis/

O Holocausto está
no "Caderno B"

São Paulo — "O Gustav
era bom para as crianças
e contava histórias da
Branca de Neve e os Sete
Anões. Eu mesma, quando
criança, me deliciava ao
ouvi-lo", diz a proprietária
da Fazenda São Jorge, onde
Gustav Franz Wagner tra-
balhava como caseiro, seu
último emprego antes de ser
preso. A Sra Olli Casal Mills,
25 anos, diz que "não pode
ser Gustav o nazista que
esà sendo procurado. Ele e
um homem muito bom".

"Ele nunca foi o carrasco
de Sobibor para nós, mas
sim o risonho Sr Gustav,
que admiramos. Não esque-
ceremos também o carinho
que dispensava as criança:,
que o tratavam de vovô".
Explicou que Gustav tinha
uma estante com diversos
livros de ficção, que lia com
atenção para depois repro-
duzir as histórias para as
crianças, criando adapta-
ções, "nas quais introduzia
aue personagens de Montei-
ro Lobato".

A proprietária da primei-
ra fazenda onde ele traba-.
lhou, Sra Marion Klen, sa-
lientou que, "para nós,
adultos, ele sempre contou
histórias de sua vida duran-
te a guerra, como qualquer
alemão de sua idade. Nun-
ca chegou a contessar bar-
barldades como essas que os
jornais vêm publicando".

"Ninguém aqui acredita
que Gustav, què trabalhou
para mim há mais de 20
anos, seja o carrasco nazis-
ta. Eu particularmente não
acredito mesmo. Ele chegou
aqui oom alguns amigos
que pediram que ele ficasse
trabalhando conosco. Ele
era um homem solitário.
Sua família ainda mora na
Europa. Durante todo esse
tempo, não notei nada de
errado com ele"."Ele gostava de acordar
às tíh e recolher-se às 19h,
todos os dias, mesmo nos
sábados, domingos e feria-
dos, sempre vivendo sozi-
nho".
ENCONTRO COM HERTA

A Sra Marion Klen expli-
cou que Gustav muilo raia-
mente saía para a cidade
ou qualquer ou.ro lugar.
Gostava de ficar na fazen-
da, produzindo es.acas úe
cimento para cerca e ou_ros
tipos de consertos", a Bra
Marion Klen, íiiha tio pro-
prieiário da Fazenda oa-
nhema, no bairro da Laran-
ja Azeda, com 35 anos, con-
ta ainda que "a solidão de
Gustav terminou numa
festinha de amigos que fiz
em casa há um ano e meio,
quando aqui veio Herta,
uma senhora de 63 anos que
chegara da Alemanha"."Gustav e Herta sorriram
bastante e conversaram

muito. Alguns dias depois,
estava selada'uma grande
amizade e os dois resolve-
ram casar-se. Nós fomos
avisados do fato, e por isso,
entendi que Gustav deveria
procurar uma casa melhor
para morar, e entrei em
contato com a minha amiga
Ulli, que o aceitou como seu
caseiro,, de imediato".

A Sra Ulli Mills conta que"agora a casa de Gustav es-
ta deserta e quando passo
por ela sinto saudades dele,
que era um bom amigo. O
nino de Marion o chama de
vovô. Quando Gustav desa-
pareceu, no final de maio,
ainda estava em lua-de-mel
com Heria"."._i.pe.sar" — prossegue a
Sra Mills — "de ganhar Cr$
2 mil õuu por mes, pa_a tra.
balhar como nosso empre-
gado, uusiav nunca se
mostrou aborrecido. O seu
hobby era plantar verduras
ou ler livros de ficção cien-
tiíica, principalmente rela-
uíonauas com os asoro_>".

No dia 20 de aonl. quan-
uo li nos jornais que na via
ocorrido um encontro de
nazistas em Itatiaia, ele es-
tava comigo, pois eu me re-
cuperava do primeiro parto.
Se alguém descobriu o no-
me dele naquela reunião
se enganou. Mas, em suas
conversas conosco, jamais
falou do nazismo', con-
cluiu a Sra Ulli Mills.

Reunião nazista
é um ato legal
Brasília — A Assessoria

Jurídica do Ministro Ar-
mando Falcão esclareceu
que não há lei no Biasil
que proiba reuniões de na-
zistas, sobretudo quando
realizadas em caráter pri-
vado como a de Itatiaia,
que resultou na detenção de
Gustav Franz Wagner.

Quanto à extradição de
Wagner, pedida pela Aus-
tria e Alemanha, a Assesso-.
ria.explica que ela só não
será concedida Se o acusado
piovar, perante o Supremo
Tribunal Federal, que vai
ser julgado por um tribunal
de exceção no, país reque-
rente.
DOCUMENTOS

A República Federal da
Alemanha entregou ao Ita-
maratl e ao Ministério da
Justiça cópias do dossiê de
Gustav Wagner para. ins-
truir o pedido de extra-
dição. O próprio Embaixa-
dor Jorg Kastl levou a co-
leção de documentos ao se-
cratario-gerai do Ministério
da Justiça, ao mesmo tem-
po em que o funcionário
Gera.d Kutzner, entregava
cópias idênticas ao chefe
da uivisào Juiidica do Ita-
mai ati. A coleção de docu-
mentos estava em poder do
Tribunal de Justiça de
Dortmund onde corre o pro-
cesso de Sobibor.

O Conselheiro da Embai-
xada de Israel, Sr Itzahk
Sarfati também esclareceu
que seu pais está remeten-
do uma coleção de provas
que chegará a Brasüia no
malote de segunda-feira.

Na Embaixada de Israel
informou-se que um Tribu-
nal de Jerusalém expediu
ordem de prisão con tra
Gustav Wagner. A ordem
baseia-se no Tratado Inter-
nacional de 1948.

O Embaixador da Polônia,
Jah Klnast, disse que
aguarda instruções de seu
Governo-para as providên-
cias. Sobibor ficava em ter-
rltório polonês ocupado. E
o Embaixador disse que"tanto o Governo quanto o
povo polonês estão interes-
sádos ná punição do criml-
noso, e, para tanto, toda a
cooperação necessária será
dada".

O Embaixador revelou
que pessoalmente sofreu
um ano preso nos campos
de Auschwitz e Davhau, em
1944, quando era apenas um
estudante. —• Felizmente,
não cheguei a conhecer
Gustav Wagner.

Uma corte de Dusseldorf,
. na Alemanha, emitiu ontem
um mandado de prisão con-
tra Gustav Franz Wagner,
atendendo a uma petição,
de uma Procuradoria Espe-
ciai contra crimes de guer-
ta.

Agente de Israel
traz mais dados
Jerusalém — Um emissá-

rio do Ministério da Justiça
de. Israel, cujo nome está
sendo mantido em sigilo
por razões de estrita segu-
rança, estará embarcando
hoje para o Brasil a fim
de encaminhar às autórida-
des brasileiras farta evidên-
cia coletada contra o crimi-
noso.de guerra nazista Gus-
tav Franz Wagner.

O emissário leva consigo
documentos e fotografias
atestando quê Wagner é, de
fato, q homem responsável
diretamente pela morte de
centenas de milhares de
pessoas em Sobibor e Tre-
blinka, na Polônia. Esse
material íoi coletado após
dias e noites.'de pesquisas
ininterruptas levadas a ca-
bó por dezenas de funciona-
rios nos arquivos do Minis-
tério da Justiça, do Institu-
to Yad Vashen de documen-
tação sobre o holocausto e
na seção de crimes de guer-
ra da policia israelense. Ele
inclui ainda depoimentos de
sobreviventes de Treblinka
e Sobibor, hoje residentes
em Israel, cujos testemu-
nhos se constituem num li-
belo dramático e chocante
contra Gustav Franz Wag-
ner.

Todo o material, que é
definido pelo porta-voz do
Ministério da Justiça como
"altamente relevante", será
colocado igualmente à dis-
posição das autoridades
austríacas e alemãs, para
integrarem a formalização
das requisições de extra-
dição. Por outro lado, muito
embora isso não tenha sido
ainda anunciado oficial-
mente, Israel está interes-
sado na extradição de Wag-
ner. E existem rumores
mesmo no sentido de que m
Justiça e a diplomacia isra-
elense estão trabalhando
ativamente junto aos
Governos de Bonn e Viena
par., que as prioridades
nesse sentido sejam relê-
gadas ã Jerusalém.
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Diretore-Prasldentei Condas» Pereira Carneiro Diretcr: larnard da Coita Campos

Oiraton lywal Saltas

Rumo Certo
E' princípio fundamental em administra»

ção construir o futuro em cima dos pontos for-
tes e não em cima dos pontos fracos.

A Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, é
seguramente a mais promissora das áreas já pes-
quisadas e em exploração pela Petrobrás. A pes-
quisa e a exploração do petróleo, especialmente
na plataforma continental, «ão, com toda certe»
za, empreendimentos caríssimos, que compro-
metem boa parte dos recursos de investimentos
da empresa. Segundo os números do ano passa-
do, a Petrobrás destinará à exploração e produ-
ção de petróleo nada menos que 50% de todos
os «eus recursos em investimentos.

Além disso, não se trata, apenas, de decidir,
com frieza, «obre estratégias, alternativas de
administração. Onde aplicar os recursos da Pe-
trobrás é questão crucial para a economia do
país, já que a "nossa conta petróleo", na pauta
de importações, vem condicionando, de 1974 pa*
ra cá, toda a estratégia da política econômica.
Seja no que se refere ao comércio exterior, se-
ja a própria política antiinflacionária. Mais do
que qualquer outra empresa, a Petrobrás pre-
cisa investir com eficiência, porque o eeu-eu*
cesso ee. reflete, imediatamente, no resto da eco-
nomia.

Não deixa de ser, assim, salutar que a Pe-
trobrás tenba tomado a decisão de concentrar
recursos e esforços administrativos e técnicos na
Bacia de Campos — ou seja, construir seu fu-
turo onde é mais forte, onde as perspectivas são,
sem dúvida alguma, mais animadoras. E desti-
mar aos programas de contrato de risco as ex-
plorações nas outras áreas da plataforma con-
tinental brasileira.

Primeiro, obtém-se a vantagem de aplicar
os exíguos recursos onde as chances são maio-
res. Correm-se riscos menores. Segundo, absor-
ve-se a tecnologia e atrai-se o capital de risco
para as áreas onde, por enquanto, não foram
obtidas indicações tão alvissareiras quanto em
Campos. .

E' dado, assim, outro passo decisivo na ra-
cionalização da política de exploração de petró-
leo no Brasil. Depois dos contratos de risco,
quando foi aceita a premissa inquestionável de
que a absorção de tecnologia e recursos estran-
geiros não comprometiam a soberania nacional,
agora se estende o conceito de contrato de ris-
co a áreas que eram de exclusiva responsabili-
dade da Petrobrás.

Estamos caminhando na direção certa.

África Redescoberta
J •¦• ' - J C 1 J *»• ¦¦¦•!'¦

A tentativa de invasão do sul do Zaire e
•seu malogrado desfecho em virtude da operação
conjunta- franco-belgo-norte-americana, desenca-
deada por iniciativa do Presidente Giscard d'Es-

. taing, foram como que o sinal para que a Afri»
ca voltasse a surgir como primeiro problema es-
tratégico da atualidade. A partir daí, as reu-
niões e os comunicados «obre á situação políti-
co-militar daquele continente eucederam-se de
Paris a Rabat, de Bruxelas às Nações Unidas e
à reunião cimeira da OTAN que acaba de efe-
tuar-se em Washington. Não ficaremos, contu-
do, por aqui: a próxima «emana assistirá a no-
vos encontros dos Chefes de Estado e de Gover-
no dos países ocidentais mais atentos à evolu-
ção do processo africano, neles devendo incluir-
«e alguns dos chamados países moderados de
África, a. Itália e também o Canadá.

Entretanto, em Praga e em Pequim — e,
como passou a ser inevitável, em Havana —
também a África foi o assunto escolhido para
esta nova fase do debate Leste-Oeste, uma vez
que a África tomou definitivamente o lugar da
Indochina como campo de seus próximos em-
bates.' ' 

ZZ lür^i-L
E' indiscutível que cabe a Giscard d'Estaing

o grande merecimento desta tomada de cons-
ciência ocidental, através de uma missão lúcida
e coerente do verdadeiro sentido e dos riscos
da implantação progressiva do poderio militar
soviético em África; consumiu, entretanto, 20
anos a perplexidade ocidental perante o desen-
rolar de um processo de que chegaram a julgar
possível conseryar todos os comandos. Nada f a-'" 
zia esperar, porém, que depois de largos meses
de interpretações e atitudes contraditórias so-
bre o contencioso africano, o Presidente Carter
quase o ultrapassasse ao propor o alargamento
da área das preocupações da própria OTAN
aquém do Trópico do Câncer*

Era todo o caso, não será ainda desta yes
que a Aliança Atlântica, como tal, incluirá a
África em suas preocupações estratégicas ofU
teiaie. Basta atentar-se nas divergências existen-
tes nó seio da coligação governamental belga so-
bre o tipo de reação a adotar para. proteção de
seus interesses no Haut Katanga (e não poderia
ter sido doutro modo, com um Primeiro-Minis-
tro democrata-cristã e valão, e um Chanceler
socialista e flamengo); e nas sarcásticas oon«i-
derações do Chefe do Governo trabalhista bri-
tanico a respeito da súbita determinação norte-
americana de não permitir mais qualquer avan-
ço das forças soviétiec-cubanas. Além disso, nem
o soberano de Marrocos, nem o da Arábia Sau-
dita parecem muito convencidos pelos argumen-
tos franceses em favor da criação de uma força
interafricana de intervenção, preocupados com
a possibilidade de que tal medida, em lugar de
constituir o elemento indiscutível de dissuasão

que vem fazendo falta, termine originando uma
reação africana no sentido contrário.

.-.il De qualquer forma, algumas conclusões po-
dem ser retiradas desde.já. A primeira é a de

que, seja a título de corresponder, aos apelos dos'

países seus aliados, seja a pretexto de proteger
seus cidadãos, a França está decidida a continuar
a opor-se à progressão das forças articuladas por
Moscou. Seus efetivos na África e suas unidades
de intervenção na Córsega somam já cerca de
duas dezenas de milhares de soldados de elite,
atentos aos conflitos emergentes. Por outro lado,
os países africanos moderados, fiéis à influên-
cia francesa, não hesitarão em lhe dar toda a
cobertura diplomática — designadamente na
OUA — necessária para a manter imune às

acusações de Cuba ou da URSS. Os Estados Uni-
dos, na linha da tradição das administrações de-
mocráticas de aproximação das situações de
guerra, acompanharão ao menos logisticamente,
as atitudes de Paris, como agora fizeram, apesar .
de considerarem, como o Chanceler Simonet,
que não vale muito a pena apoiar um Mobutu
que não poderá sobreviver por muito tempo. A
Grã-Bretanha continuará sobretudo dedicada à
evolução do projeto político de Salisbury e aos
problemas sul-africanos. E a China Popular, por
seu turno, a ter como ainda extemporânea qual-
quer intervenção neste contencioso que vá além
das denúncias dás intenções imperíalistas de
Moscou.

Esta redescoberta da África pelo Ocidente
suscitou, contudo, uma reação extremamente vi-
rulenta de Leonid Brejnev e de Fidel Castro.
O que é natural, já que, se a França só agora se
apercebeu de que, por exemplo, na próxima dé-
cada, 14% de suas necessidades de energia de*
penderão de fornecimentos africanos; que a Bél-
gica mantém nó Zaire investimentos da ordem
dós 800 milhões de dólares; e que os Estados
Unidos e a Europa Ocidental, além de outras
matérias-primas vitais, recebem da África do
Sul a quase totalidade do ouro que assegura a
liquidez de suas moedas e do urânio qüe alimen*
ta suas usinas, a URSS sabe disso tudo há muito
tempo.

Angola e Moçambique, os estopins da no-
va fenomenologia africana, estão iniciando dis*
cretamente uma fase nova de perturbações in-
ternas que poderão perfeitamente ditar-lhes a
conveniência de reconverterem suas alianças ex-
ternas, ou, ao menos, de as diversificarem. Pe-
quim aguarda essa oportunidade, enquanto Bra-
silia. continua impávida.

No momeiító em que se «abe que uma das
esquadras soviéticas - paira ao largo das águas
sul-africanas, e que qualquer das reuniões ultj-
mamente efetuadas sobre a África teve a pre-
sença atuante da Alemanha Federal, tudo pas-
sou a ser simultaneamente dè temer e de es-
perar.

De temer, que uma precipitada interpreta-
ção norte-americana seja o catalisador de novas
incursões cubanas na Namíbia, na Rodésia ou,
novamente, nas frentes de combate da Eritréia.
De temer, que ela provoque uma intervenção
mais aberta das forças soviéticas que, até agora,
ee têm limitado a utilizar as tropas cubanas e
a mobilizar seus estados-maiores. De esperar,
que mais uma vez seja eficaz a tática de opor o
muro à investida soviética, obrigando-a a repen*
ear sua estratégia.

Enquanto isso, a única certeza é a de que
o panorama geo-estratégico africano está nova*
mente alterado e que a Europa soube ultrapas-
«ar seus complexos colonialistas ao mesmo rit*
mo que os Estados Unidos venceram os que lhes
sobraram do Vietnam.

As próximas semanas confirmarão se o Oci-
dente conseguirá articular-se de acordo com a
consciência que reassumiu sobre as consequên-
cias de sua perda de influência em África. E a
URSS poderá verificar o que muitos países têm
também aprendido a sua própria custa: que,
se é fácil penetrar na África e, inclusive, lá per-
manecer, é muito difícil influenciar abertamen-
te o seu futuro. E' que a África, muito mais do
que campo de confronto de ideologias e potên-
cias militares, continua, perante si mesma, a ser
o cenário milenar de conflitos étnicos e religio-
sos que quer ela própria resolver.

Lan

— Servidos?

Cartas
Exatidão

A chamada de capa da edição
do JORNAL DO BRASIL de l.v de
junho de 1978, pág. l, dá á enten-
der qüe num encontro nacional de
MCS (Meios de Comunicação So-
ciai) promovida pela CNBB tenha
havido; reclamações de bispos bra-
sileiros e que teriam sido enviadas
à 3a. Conferência Geral do Epis-
copado Latino-Americano. Escla-
reco que a matéria inserida na
mesma edição, pág. 26, é correta.
A chamada de capa, porém, alterou
a matéria. Espero que este escla-
recimento ajude à informação exa-
ta, característica do JORNAL DO
BRASIL. Aloisio Cad. Lorscheider,
presidente da CNBB — Brasília
(DP).

•
Remessa cara

Envio esta carta em nome de
milhares de nordestinos que não
lêem jornais, mal sabem escrever,
e nao ousam protestar. Uma em-
pregada minha pediu que mandas-
se dinheiro para uma pequena lo-
calidade na Paraíba, onde não há
agências bancárias, apenas um pos-
to dos Correios. O único jeito foi
utilizar envelopes transparentes
com valor declarado. A quantia
máxima permitida ainda é a do
ano passado: Cr$ SOO. Só hoüvè re-
ajuste na tarifa: Or$ 21,80 cada en-
velope, mais Cr$ 1 por envelope, ou
seja, Cr$ 22,80. Isto é, 4,5%. Caro
demais pára quem recebe salário
minimo. Essas remessas represen- :
tam sacrifícios, por que onerá-las
assim? Amélia Sparano — Rio de
Janeiro.

Sumário de culpa

Como leitor do JORNAL DO
BRASIL, noto que ele ainda usa
nas suas reportagens policiais a ex-
pressão ''sumário de culpa", para
se referir à fase processual da "ins-
trução criminal", o que ine parece
ser um vezo anacrônico, muito
comum, aliás, na imprensa em ge-
ral. Desde o advento do Código de
Processei Penal vigente, que já vai
caminhando para 40 anos, hão é
mais usada a expressão "sumário
de culpa", embora a Exposição de
Motivos respectiva faça ligeira ré-
ferência à "formação de culpa".
Podler-se-ia argumentar que isso é-
tecniclsmo jurídico que não vem ao
caso e indiferente aos fins da in-
formação. Entretanto, como o lei-
tor leigo não sabe o que é "lnstru-
ção. criminal" e nem "sumário de
culpa", seria Mais educativo o uso
da primeira expressão. Geraldo
Carvalho Glffoito — Volta Redonda

Banheiros e doenças

Escrevi à Superintendência de
Campanhas de Saúde Pública,
Campanha Contra Febre Amarela.,
do Ministério da Saúde para pedir
extinção ou modificação de uma lei
antiga, qne permite e autoriza aos
funcionárias dessa Superinten-
dência a entrada - rias casas de
qualquer cidadão desta cidade para
colocar na porta dos banheiros um
formulário com a marcação da
data das visitas desses funciona-
rios. Os banheiros, na maoria dos
casos, não foram excluídos do pro-
gresso, da modernização e do con-
farto atingido pela população em
geral, nos últimos anos. (O Brasil
«xporta hoje em dia louças para
banheiros, azulejos etc). Por este
motivo pergunto às autoridades do•Ministério da Saúde o que os funci-
onários da Superintendência de
Campanhas de Saúde Pública que-
rem procurar ou revistar nos ba-
nheiros? Com o uso de tantas varl-
edad.es de detergentes e inseticidas,
hoje, peias donas de casas', não hà

mais mosquitos ou outros insetos
dentro das dependências residên-
cias e, portanto, não existe mais o
perigo da 'transmissão de doenças.
Chamo atenção ainda para o fato
de que pessoas estranhas e deso-
nestas possam se aproveitar deste
expediente para penetrar numa
casa ou apartamento a fim de
cometer assaltos, roubos ou outros
crimes. Bernhard F. H. Braun —
Rio de Janeiro.

Correção
O JORNAL DO .BRASIL de

25-05, sob o titulo Geisel sanciona
no mesmo dia a Lei do Artista,
afirma constituir tal procedlmen-
to "um fato inédito em toda a sua
gestão". A afirmação é Inexata.

Dias atrás, o Projeto de Lei n»
3 090, regulamentando a profissão
de corretores de imóveis, íoi emen-
dado no . Senado (10-05) à noite,
sendo as emendas rejeitadas pela
Câmara dos Deputados no dia 12,
sexta-feira, dia também em que
íoi sancionado, convertendo-se na
Lei 6 530, publicada no Diário Oíi-
ciai de segunda-feira, 15-05. José
de Jesus Lopes — Rio de Janeiro.

Governo de Minas

Diante das informações pres-,
tadas pelo Sr; Abelardo Jurema, em .
carta sob o titulo Governo de Mi-
nas, desejo, atendo-me unicamen-
te aos fatos históricos, acrescentar
o seguinte: também nós, cariocas,
tivemos em Minas um governador,
por sinal irmão de Evaristo da Vel-
ga:

E' o' que mostra Benonl da Vel-
ga, em Seu livro Genealogiá da Fa-
milia Veiga, publicado em 1032 por
Niemeyer Soares e Cia. (...) O Con-
selheiio Bernardo Jacinto da Vei-
ga, filho de Francisco Luiz Satur-
nino da Veiga, nasceu, no Rio de
Janeiro, em 1802, casou-se em Mi-
nas Gerais com D Mariana de Pai-
va e faleceu em 1845, tendo sido
Presidente da Província de Minas
Gerais.

Como o assunto desperta curió-
sidade, seria oportuno que um mi-
neiro, conhecedor da história dé
sua terra, e não apenas da tradição
(em Minas só mineiros no Gover-
no...), nos desse, a todos, uma bre-
ve mas desejada lição desse aspec-
to da história daquele Estado. Ma-
rio Schiller de Sousa Filho — Rio
de Janeiro.

Freqüência às aulas

Antes, os mais velhos insistiam'
com as crianças e jovens para não
faltarem às aulas. Agora, é preciso
suplicar para os professores que
não faltem às aulas. Há sempre
desculpas para justificar as ausêh-
cias dos mestres por mais descabi-
das que sejam. Até parede que os
errados são os pais, que mandam
seus filhos à. escola, vestidos, cal-
gados, com o material exigido e os
deveres feitos, e os contribuintes
que, com os impostos que pagam,
sustentam escolas e. professoras.
Maria Lúcia Guterres Ferreira Al-
ves — Rio de Janeiro.

Múltipla escolha

Sob o titulo acima, o Informe
JB de 26 de maio diz que um após-
tador da Loteria Esportiva poderia
optar por comprar cinco ações do
Banco do Brasil pelo novo preço da
aposta mínima, Cr$ 10.00. Ledo en-
gano: cinco ações ordinárias nomi-
nativas do Banco do Brasil custa-
riam, pela cotação do dia, Cr$ 8,75,
mas esta quantia seria acrescida de
mais Cr$ 80,00 de corretagem e Cr$
18,00 de ANA (Aviso de Negociação
de Ações). Se após um més as ações

valorizassem, digamos 200%, o "fe-
liz investidor", para vendê-las, teria
que desembolsar mais Cr$ 71,75, is-
to é, Cr$ 98,00 de nova corretagem
e nova ANA, menos os Cr$ 26,25 que
apuraria, na venda das ações valo-
rizadas. Para simplesmente reoupe-
rar o capital empregado na compra
das cinco ações seria necessário
que cada ação do Banco do Brasil
passasse a valer Cr$ 40.95. Rubens
Alves Pequeno — Rio de Janeiro.

Lysâneas

O Deputado Jorge Arbage afir-
mou que o Sr Lysameas Maciel não
foi digno do mandato que ocupou
na Câmara. Logo quem falou em
dignidade, um titere a serviço de
uma satrápia que macula nosi
História. Lysâneas foi fiel a um
pensamento: 'Mandato não íoi íei-
to apenas para ser cumprido, mas
exercido". Ele soube exercê-lo. Sér-
gio Murilo Braito de Oliveira —
Volta Redonda (RJ).

Apreensões violentas

Qual a utilidade e o lucro das
violentas apreensões do rapa, nas
feiras livres? Qual a Hei ou justiíl-
cativa para o procedimento brutal
e parcial com alugns humildes ven-
dedores ambulantes da cabeceira
de feira? Os verdadeiros ladrões an-
dam à solta, passeiam impunes en-
tre as barcas espreitando as car-
teiras de empregadas domésticas e
donas-de-casa. Mas a eles nada
acontece. Por quê? Leopoldina Ran-
gel —• Rio de Janeiro.

Agressão

Fico realmente impressionada
com o desligamento do ser numa-
no quanto aos momentos .atuais,
quanto à. realidade brutal que as-
sola este pais. As reportagens so»
bre Gustav Franz Wagner, e con-
sequentemente sobre atrocidades
contra os judeus, têm um tom de"já passou, ainda bem", e nenhu-
ma diz que elas continuam aconte-
cendo hoje, agora, aqui neste Bra-
sil, contra os cidadãos. Ao ler do-'
mingo, 28/5/78, o artigo, O Monstro
em Ação, chamou-me a atenção um
trecho que descrevia justamente a
cena a que fui obrigada a assistir,
pois era via pública c ninguém se
interessou em disfarçar. Na sexta-
feira,. 26/5/78, em plena. Av. Oswai-
do Cruz, no Flamengo, um Volks-
wagen da PM estava parado obs-
truindo o transito e dois PMs imen-
sos se fartavam .sobre dois ho-
mens jovens, deitados no chão, imo-

: bilizados. Pulavam em cima, chu-
tavam etc., seguindo o texto sobre
Wagner: "Nesse momento deu-se
inicio a uma inesquecível cena de
selvageria. O bestial alemão come-
çou a vibrar murros e pontapés,
sem dó nem piedade e sem escolher
alvo ou lugar...**

E esta a PM que protege os cl-
dadãos e que junto com a policia
civil é subornada, comprada e pro-
tegida pelas suas insígnias. E quem
lhes dá a autorização? O Governo
que, além disso, autoriza o chefe
de familia a ganhar Cr$ 1 mil 500
por mês, autoriza o seu desespero
que lhe leva a roubar, matar. E ai
se fecha o circulo vicioso, autori-
zando a que o chutem, o espan-
quem.

Ou isto aqui é a nova Alemã-
nha ou De Gaulle tinha razão: este
pais carece de seriedade. E não
carece somente disso. Juno Guahy-
ba de Carvalho — Rio de Janeiro.
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d Visita frustrada
Luiz Maria de Oliveira Dias

S Mi* evidente que uma visita de
5 Bii caráter político, como foi a de
8 mm-m Ramalho Eanes ao Brasil, sus-cita sempre comentários desencon-
i trados e interpretações capazes de
( orientar erradamente quem deseje
] fazer simplesmente uma opinião lsen-

, ta de seus resultados. Interessa, po-
| rém, a averiguação do saldo -conse-
; guido, pois que visitas de Chefes deEstado podem marcar ou não marcar
. fases diferentes no relacionamento,
, dos paises que representam, e porquet continua existindo' a percepção una-
j nime de que as relações entre o Bra-
, sil e Portugal estão ainda longe do
< que geralmente se desejaria. 
' Contrariamente ao que > certosmeios pouco independentes quiseram
; fazer acreditar, a viagem parece ter
; ficado muito aquém dos votos e anún-cios dos arautos da Comitiva presi-
\ denclal. Não que tivesse Importância
; relevante o fato de continuar por so-
; lucionar a maior parte dos proble-
; mas que compõem o chamado conten-
;• cio^o financeiro entre os dois países,
j Aqui cabe assinalar a sensação desa-'¦_ gradável de que não terá havido, de-parte do Grupo de Trabalho Intergo-

vernamental incumbido de ultimar os
termos dos acordos, a/ eficácia e a
pressurosidade suficientes para per-

(''mitlr aos Présidçhtes darem conteú-
do mais concreto a seus comunicados.
De resto, é possivel que a atenção que

j lhes foi agora emprestada, e o dese-
t jo que ficou em cada uma das partes
; de mostrar que levou a sério o exame
\ feito em conjunto, deva possibilitar
I sua gradual resolução nos próximos
! meses.I ....... , ., .).,. :., .. ,
; A visita terá ficado aquém —•; deixando o eufemismo dé lado, a vi-
, sita foi decepcionante, ou.malogra-
; da — porque, tendo como objetivo a
, reativação de um relacionamento
j mais que sentimental, através dos en-
; tendimentos de ordem. política que
; fossem alcançados, terminou sem que
; deles se vislumbrassem os mais tênues
! vestígios. Teria; assim,-ficado tudo co-
; mo dantes, se acaso em política e em
3 diplomacia hão ensinasse a tradição
; que quando se não conseguem pro-
: gressos sempre acontece algum tipo
; de regressão. •
| Após os desmandos maiores do
1 25 de abril, o Governo —as diversas
$ tentativas de.Governo que se foram
; cometendo em Lisboa — pareceu

possuído de uma ânsia voraz de abrir-
i se a outros contatos, de estabelecer

relações novas e impetuosas com to-
da a espécie de paises com quem o

! regime anterior náo tinha desejado
manter ou alimentar laços cordiais.

S Houve, até, modas lá para as bandas:
: das Necessidades (do nome do velho
; Palácio que abriga a Chancelaria
1 portuguesa). Houve a fase da União
: Soviética e dos países do Leste da

Europa, o namoro aos árabes, os no-
vos, horizontes africanos, a Venezue-

t ia, Cuba, o Peru.„ Nada disso resultou:-
| Mas como fòi feito, sobretudo nó ini-
| cio, à custa do esquecimento dos la-

ços tradicionais de ' relacionamento

^jj^m\mm^^AWmmWmm^L.' T**W 
"^1

^niipiflfl ^Bp!]

Ramalho lanoi

externo — Brasil, Espanha, Grã-
Bretanha, Estados Unidos e países do
Ocidente europeu,—- acabaram por
ser estes que se ressentiram.

Agora, sobretudo desde a investi-
dura dos Governos chamados consti-
tucionais, são evidentes' os esforços
para reatar a convivência com ds que
sempre foram e serão os aliados na-
turais de Portugal. Não se tratará
tanto de diferentes motivações ideo-
lógicas, na vlragem, como da consta-
tação pragmática que, sé dos russos
e cubanos, e dos árabes, nada veio de
concreto para a economia do pais,
não faltava do lado ocidental a mes-
má vontade de sempre de impedir, ao
menos tarde e a más horas, a total
destruição da soberania portuguesa.
Neste quadro se Incluem as constan-
tes viagens do Primeiro-Ministro e de
outros; membros do Governo de Lisboa
a paises da área do Mercado Comum
e as visitas presidenciais à Espanha
é à República Federal da Alemanha,
aos Estados Unidos e proximamente à
Grã-Bretanha. Nesse quadro se ins-
creve a visita que Ramalho Eanes fez
há dias ao Brasil.

Passadas, porém, as primeiras ho-
ras de Brasília, logo se sentiu e foi-se
comprovando que as coisas não
corriam como se havia anuncia-
do. Os termos cordial, entusiás-
tico,, aberto, caloroso foram dan-
do lugar à sisudez da aparência do
General Eanes, ao esfriamento, ao
tom baço e morno dos discursos, à
frieza de.vários contatos nas áreas,
mais específicas, a um clima tão in-
desmentivel como inesperado de írie-
za e à falta de vontade mútua. Es-
queceu-se o visitante, não se haviam
recordado em sro toconscdenitemen-
te curta memória revolucionária seus
colaboradores que, depois dos cravos,
já é Eanes o terceiro enviado lusl-
tano.a procurar este lado do Atlan-

tico com afirmações e com promessas
sempre iguais e sempre por cumprir.
Veio um General da Junta, veio o Sr
Mários Soares e veio agora a primei-ra figura do regime.

Esquecem, sobretudo, que, pormaiores e mais aceitáveis que possam
parecer os progressos democráticos e
o atual substrato da legitimidade do
Poder, o regime tem permanecido
igual ao que logo emergiu da prima-
vera de 74. E' socialista radical a
Constituição. Foi votada, mediante a
imposição de normas estritas de sub-
missão política, a Assembléia da Re-
pública. Continuam cassados muitos
milhares de cidadãos portugueses, im-
pedidos de exercer quaisquer direitos
cívicos ou políticos, mesmo que não
tenham passado de simples verea-
dores municipais no anterior regime.
E' quase 100% estatizada a informa-
ção — e à independente são constan-
temente movidos processos por alega-
dos crimes de abuso da liberdade de
imprensa de que são depois, invada-
velmente, absolvidos. Não houve, ain-
da uma só indenização das empresas
ou propriedades nacionalizadas peloáfã dos condutores marxistas do pro-cesso. A Constituição continua alar-
deando a construção da sociedade so-
cialista através da coletivização dos
meios de produção e do poder popu-
lar; e, quanto à África, o melhor é
meditarmos simplesmente na confu-
são do General quando lhe foi pedi-
da sua opinião sobre a presença dos
exércitos cubanos.

Começam a adensar-se nos céus
daquela Lisboa tão amargurada no-
vos sinais de próxima crise de Go-
verno. Terá sido esta a última expe-
riêhcia de tipo parlamentar e surgirá
agora, mais ou menos encoberta, a
consumação da terceira tentação
presidencialista com que alguns res-
sentimentos partidários de uns tan-
tos burocratas de pequena extração
vêm acenando há multo ao sentido
claramente autoritarlsta de Ramalho
Eanes? A situação é, desgraçadamen-
te, muito grave. Os Partidos — com
exceção do Comunista — estão des-
feitos; Soares propôs, há dias, na As- j
sembléia, medidas de emergência pa- i
ra reforço da segurança das institui- !
ções e para novas limitações à liber-
dade de imprensa e opinião; o famo-
so empréstimo — ou o que dele ca-
sualmente sobrar para injetar-se na
economia — levará anos até refletir
sobre o magro teor de vida portugue-
sa; e as pessoas estão novamente far-
tas desta apagada e vil tristeza a que,
sem o ouvirem, inapelavelmente o
condenaram. , ¦..'..,*¦

Teve o General Ramalho Éanés
a deselegantíia de recordar, em seu
último pronunciamento público, que :
o regime anterior cairá'sem grande-
za. E' verdade. Por duas razões: pri- jmeiro por ter caído ás mãos daqueles
que; como Eanes, mais haviam jura- :
do defendê-lo. Depois, pelos parado-
xos em que se enredou. Razões queacabarão, não há dúvida, por fazer
cair também os responsáveis pela 

'
perda da dignidade e da soberania
nacional antes intactas.

Pavana para um direito traído

SEJA 

qual for a interpretação
, que se dê ao livro do Juiz

Uchoa Cavalcanti Netto (Di-
reu.Q, um Mito, 135 págs. Edit. Rio,
1977), trata-se de uma obra íasci-
nante. Difícil, paradoxal, arrogan-
te, polêmica, dogmática, sofistica,
seja o que for, trata-se de um en-
saio dos mais originais e temerários
que se têm escrito entre nós. Apa-
lentamente, como se lê do título, é
apenas uma diatribe contra o Di-
feito, tanto mais desafiadora quan-to escrita por um juiz e professor
ae Direito Penal. Na realidade se
trata de uma visão metafísica do
universo, na base do que poderia-mos chamar de uma teologia alego-
rica. Teologia, pois o arco de que s»
lança essa seta de agudo e contun-
dente pensamento parte de Deus etermina no Cristo. Parte do livro
ao Gênese e termina invocando
uma nova gênese, que será o que a
lição cristã chama de parusia.

Entre esses extremos do passa-do e do futuro da humanidade, o
espaço e o tempo de permeio é
ocupado, segundo Uchoa Cavaican-
ti, por um diálogo transcendental
entre o Direito, como símbolo do
Mal (sic) e a Fraternidade, como
expressão do Bem. Teologia alego-
rica, porque parte do pressuposto de
que, segundo o autor, "só as alego-
rias alcançam descrever o indescri-
tivel e lembrar o absolutamente es-
quecido". E como parte de uma dú-
vuta, isto é, ce o relato sagrado do
Paraíso Terrestre é uma verdade ou
um mito, toda a obra se coloca pa-ra lá do certo ou do errado, do bem
ou do mal; do ser ou do não ser,
deixando a cada leitor, fascinado ou
revoltado, a opção de ler nas entre-
linhas e tirar, dessas elucubrações
delirantes, uma conclusão positivaou negativa.

Pessoalmente, a conclusão que
tiro é a de um desafio sugestivo, a
que colaboremos com o autor, con-
coroando, ou discordando, na certa-
za de que, como dizia Pascal, "pro-
curamos gemendo", caminhámos
tropeçando. A obra se divide em
três partes: >a- "gênese do direito";
o "conflito dq direito'' e o "apoca-
lipse do direito". Sempre partindo
do relato do Gênese, diz o autor que"o pecado... gerou o Direito" (p. 24).
O Direito, portanto, em sua inter-
pretação alegórica da narrativa sa-
grada, velo de Deus através da ser-
pente. Vê-se logo aí o hegelianismo
subjacente nessa consubstanciall-
dade do ser com a contradição. No
caso, a contradiçãode um Deus pe-
cador. A maçã, portanto, seria, o
símbolo originai do Direito, como
se conclui, inclusive, da admirável
fotografia de Eva'com a maçã nas
mãos, tirada, se hão me engano, de
Miguel Ângelo da Capela Sixtina,
por onde.se vê que esse sorriso de
Eva é tão digno da fama perene co-
mo o da Gioconda. Sendo'filho do

pecado, isto é, da contradição, "dai
o Direito não ser o bem, coisa inde-
finida. O Direito é a Divisão, a Ra-
chadura... O Direito flutua acima
das parcelas do bem e do mal" (p.
39).

O Direito é, portanto, segundo
essa teologia da catástrofe, o fruto
do pecado e a fonte do mal, da
guerra, da violência, da morte."Madrugava a idade da tormenta...
a era do Direito, esse arquiteto de
Babel" (p. 41). No pacto de Adão e
Eva, ao serem expulsos do Paraiso,
o Direito surgia como uma "astú-
cia" para encobrir o conflito em
que o cumpridor da lei se confunde
com o seu infrator. Quando, na ver-
dade, segundo essa exegese catas-
tróflca, "o Direito é mesmo a es-
sência e a razão das guerras... e alie-
gando combater as guerras, quando
combater já é guerrear, o jurídico
apenas ardilosamente ._ conflita a
humanidade" (p. 89).

Na terceira fase desse aluei-
nante relato, "o apocalipse do Di-
relto", Cristo surge como opondo o"Fraterno" ao "Jurídico", substitu-
indo o Antigo Testamento, de tipo
jurídico, pelo Novo Testamento, de
tipo fraterno. Por isso, "Cristo sur-
gindo, o Direito condenado respon-
deu: cruciíicoú-O" (p. 100). Sua
primeira conseqüência histórica foi
o fim do Império Romano. "Cristo
chegando, o jurídico Império Ro-
mano estalou" (p. 107).E"anteven-
do no Cristo o apocalipse do Direito,
Lúcifer abarrotou de. crucifixos os
tribunais do mundo inteiro. Nisso,
porem, antes desvendou o irreme-
diável paganismo do Direito" (p.
117). O cristianismo será assim, se-
gundo essa exegese alegórica, es-
seincialmenrte antijurídico, porquefraterno e não conflitante.

As páginas 120 e 123 apresen-
tam um confronto apologético do
fraterno como essência do verda-
deiro cristianismo, em oposição ao
jurídico, como essência do conflito
criado .pelo Direito. O "fraterno" é
representado por uma apologia do
egotismo absoluto, em que se opõem
o Cristão e o Jurídico: "O cristão-
não prega nem catequisa nem se
reúne, porque jamais se contrapõe,
uma-vez que. não divisa inimigos
nem tem a pretensão de estar cer-
to. O cristão se resolve no mistério
de ser aquilo que é, ponto, nada
mais... (enquanto) oJuríiddlco fòenta,
vaidoso; loquaz, virtuoso, emendar
a raça humana, catando argueiros
nos olhos dos semelhantes... Entrar
num Partido, led, infração, o bem,
o. mal, direita, esquerda resulta
sempre em atritar, quando o írater-
no, estranho a rachaduras, engloba,
ultrapassando a conflitiva, civiliza-
da e primária sensibilidade jurídi-
ca. O fraterno é sozinho, ativo, si-
lente" (p. 121).

Lamento que a falta de espaço
me. Impeça de continuar citando as

Tristãò de AÜiayde

próprias' palavras do autor, no seu
fascinante, paradoxal e perigosoexercício de uma dialética tão bri-
lhante como desafiadora. Se os nos-
sos ilustres censores fossem mais
inteligentes, certamente apreende-
riam esse trapezoidal jogo de
idéias que representam, no fundo,
uma explosiva bomba de retarda-
mento contra as Instituições auto-
cràticas.

Como se vê, estou longe de par-ticlpar dessa teologia catastrófica
que não é apenas um jogo de pa-lavras, mas gravemente opõe o Di-
relto à Fraternidade. Vejo, ao con-
trário, na condição humana, três
planos hierárquicos, concomitantes
e não sucessivos ou exclusivos, em-
bora em uma hierarquia oscilante e
freqüentemente contraditada: 1) o
plano do Fato; 2) o plano do Di-
reito; 3) o plano da Graça. Nessa
hierarquia, o direito supera o fato,
como a graça supera o direito. O
estado de fato é a licenciosidade
que pretende confundir-se com a
liberdade. E' a violência que se
apresenta como força. E' o planodos instintos que pretende gover-
nar a razão e a inteligência. En-
quanto o estado de direito é preci-samente o qüe busca distinguir, nos
fatos, o que há de fecundo e o quehá de destruidor. O que há de subs-
tãncial e o que há de acidental. O
que há de verdadeiro e o que há
de falso. E' o Direito que torna a
liberdade responsável; que distin-
gue a violência da força moral;
que separa o autocrata da autori-
dade justa. O Direito, portanto, é a
superação do Fato pela Lei e a su-
peração da Lei pela Graça; Esta é
a equidade que vale mais do que a
justiça. E' o perdão que suprime a.
pena. E' o Amor que sublima a con-
dição humana, pela transcendência
da sarvtidade sobre os fatos e os di-
reitos. O fraterno, como diz o autor,
é sem dúvida superior ao jurídico,
mas não o exclui, sublima-o, como
a Caridade supera a Fé e a Espe-
rança, não só na eternidade, mas
já no tempo.

Considero, pois, esse pequeno 11-
, vro que muitos não tomarão a sé-

rio, como um jogo admirável de in-
teligência, de virtuosidade, de espí-
rito, de dialética mental de rara
qualidade intelectual e espiritual, •
não como um simples ataque ao Dl-
relto, e sim como uma sátira às
suas contrafações humanas. Não se
trata de um livro de ódio, mas de
amor. De amor traído pela traição
do amado. Por amar demais ao Dl-
reito, a meu ver, é que esse magia-
trado e criminalista de alto gabarl-
to intelectual dos oferece essa obra
oflitgtaalíssima, «m estilo swifteano,
que encantaria Machado de Assis,
descontadas suas arestas, e que lhe
deve ter custado vigílias de suor e
sangue,, menos como um Réquiem
do Direito, do que um desafio aos
seus traidores.
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Herzog quer
menos armas
no 0. Médio

f/ações unidas —.0 Em-
baixador israelense na
ONU, Chaim Hterzog, pediu
ontem uma conferência de
cúpula arabe-israelense so-
bre redução de armamen-
tos e "outras medidas deci-
slvas" que permitam a re-
tomada das negociações de
paz com o Egito.

Antes de falar na Assem-
bléla Especial das Nações'
Unidas sobre Desarmamen-
to, o diplomata acusou a
Arábia Saudita de ter
apoiado uma unidade blin-
dade de 3 mil cubanos nas
colinas de Golan (Síria),
dois anos após a guerra
árabe-israelense de 1973.
revelou que os sauditas aca-
bam 'de assinar com a
França o "contrato do sé-
culo" para a compra de
aviões Mlrage 2 000 e pro-
meteu que Israel vai pedir
novas armas aos Estados
Unidos para compensar o
aumento do poderio bélico
saudita.

Herzog acusou o Ministro
(egípcio dó Exterior, Mo-
hammed Kamel, que falou
anteontem, de "tentar de-
sorientar a Assembléia", ao
aludir a uma suposta co-
operação militar entre Is-
rael e a África do Sul e.
afirmar que Jerusalém íoi
contrário à criação de tuna
zona desnuclearlzada no
Oriente Médio. O diploma-
ta disse que Israel se ofe-
receu reiteradamente para
negociar o estabelecimento'
dessa zona.

Dayan pressiona Begin para
moderar posição israelense

Jerusalém — A imprensa israelense
noticiou ontem uma divisão no Gabl-
nete, com a intenção do Chanceler Mo-
shé Dayan — e possivelmente do Ml-
nistro da Defesa, Ezer Welzman de
pressionar o Premier Menahem Begin
no sentido de abrandar a posição do pais
em. relação aos direitos palestinos e ao
futuro da Faixa de Gaza e da Cisjor-
danla ocupadas.

Enquanto Begin e Dayan se reuniam
para perparar o debate do assunto na
reunião do Gabinete de domingo, o Co-
mitê Central do Movimento Democra-
tico para a Mudança ameaçou retirar o
Partido da coalizão governamental e
passar à Oposição se Begin não.adotar
posição mais moderada, continuando à
se guiar apenas por "considerações de
segurança".

O Governo israelense esta confron-
tado com o problema de responder *

Washington de que maneira pretende
garantir aos palestinos dos territórios
ocupados participar na determinação de
seu futuro e o que propõe para Cls-
jordania e Gaza (após os cinco anos
de autonomia administrativa) em lugar
do referendo sugerido por Washington
e até agora rechaçado por Jerusalém.

Begin parece querer ganhar tempo
e responder evasivamente, pára não
comprometer o controle israelense dos
territórios ocupados. Dayan e Welzman,
por sua vez, estariam mais inclinados
a encontrar respostas que possam satis-
fazer os Estados Unidos e permitir o
reinicio do diálogo com o Egito. Dayan,
em particular, seria favorável à modlf 1-
cação de algumas cláusulas do plano de
autonomia administrativa pura a Cls-
Jordânia, de maneira a Incluir no pro-
jeto também a Jordania.

Sarkis obtém o apoio sírio
Damasco — O Presidente libanês

Elias Sarkis concluiu suas conversações
na Síria obtendo do seu colega Haíez
El-Assad a promessa de apoiar os pia-
nos de enviar tropas do Líbano ao Sul
do pais. "O estacionamento dos solda-
dos libaneses é essencial para a liber-
tação daquela região da ocupação israe-
lense", declarou Assád.

As conversações íoram mantidas na
cidade turistlca de Latakla, com a par-
ticlpação de delegados de alto nível,
como os Prlmelros-Mlnlstros e os Chan-
céleres dos dois paises. As discussões se
centralizaram no papel das forças sírias
no Líbano e nas relações entre o Gover-
no de Beirute e os palestinos.

Assad declarou que a Sirla não afãs-
ta a possibilidade de envia* tropas ao
Sul do Líbano, para auxiliar na pacifi-
cação da área, salientando por entro la-
do que a iniciativa devera ter a aprova-
ção prévia de Sarkis. Revelou que Sarkis
já usou, numa ocasião anterior, seu po-
der de vetar a Intervenção sirla no Sul
do pais.

O apoio de Assad ê essencial para
qúe o Líbano possa restabeleecr seu con-
trole sobre o Sul — hoje dividido entre
Israel, guerrilheiros palestinos, milícia*
nos esquerdistas, forças cristãs direltis-
tas è soldados de várias procedências que
integram <a força de paz da ONU.
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BANCO CENTRAL DÓ BRASIL

EDITAL
DEPARTAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA

Para os fins previstos no art. 60 da Lei n* 4.069,
de 11.06.1962, torna-se público que devem, ser
apresentadas para .imediato resgate as Obrigações
do Tesouro Nacional — Tipo Reajustável • Letras do
Tesouro Nacional, vencidas no mês de maio de 1978.

Rio de Janeiro (RJ), 01 de junho de 1978

DEPARTAMENTO DA DIVIDA PÚBLICA
(a) Chefe dó Departamento

Repúblka Federativa do Brasil

Ministério da Educação • Cultura
Fundação Universidade do Brasília

ESCRITÓRIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

AVISO
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL N.» 02/78'¦¦',-. - ETA/PREMÉSU IV/HJS

OWTO — Aqulttçf» dtaqulptfl.antotdet.lni-
dei «o dattnvolvlmtnto do «mino •
da paiqulM, conforma aipteifleação
conttirrté do 'Anexo n.* 01 do Edital
do Concorrência. /

DATA I IOCAL - Dia 05 d» Julho dt 1976, it 15:00
hwat, no Escritório Técnico Adminis-

* fratlvo d* Universldad» dt Brasília,
alto 1 Giratória d* Engenharia Prédio
da Administração Contrai • Reitoria,
Campua Universitírlo, Aaa Norte,
Braillia-DF. Telefone 272-OOOQ - Ra-
mal 2214.

EDITAI I INFORMAÇÕES - Oa interetudot poderio obter o Edl-
tal dá Concorrência, bem como maio-
rea Informaçõtt, no Escritório Técnico
Admlnlitratlvo de Universidade de
Bratilia, até o dia 30 de iunho de
1978.

— A preaente licitação aeri realizada
com recurtoa do Empréatimo 305/
OC-BR 459/SR-BR, do Banco Interamt-
ricano de Desenvolvimento — BID.

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

ESCRITÓRIO TÉCNICO
DA UNIVERSIDADE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS -
ETU 03/78

Comunicamos que, por motivo de força maior,
a data de realização da TOMADA DE PREÇOS ETU
03/78 — para execução de Obras e Serviços destina-
dòs a instalação de AR CONDICIONADO na área dos
Laboratórios do 3»'pavimento do HOSPITAL UNIVER-
SITÁRIO do CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE da
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, fica
transferida para. o próximo dia:

19 de JUNHO de 1978
às 15,00 horas.

Em 31 de MAIO de 1978
a.) Eng? Wolnèy Frederico Dantas Hupsel

Presidente da C.P.L.

FINANCIAMENTO

Brasília, 24 de melo dé 1978

(a) MHteej TMate <íe Mello
Presidente da Comisslo de Ikittfio

GOVERNO
DO ESTADO DO

/& RIO DE JANEIRO
f f Secretaria da Estado te Transporta»

Departamento de Trânsito 1DETRAN

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.« 01/78

O Departamento de Trínsito do Estado do Rio de Ja-
neiro, DETRAN-RJ, torna público para conhecimento dos
Interessados que faré realizar as 09,00 (nove) horas do dia
14 de junho de 1978 na Praça Ttradentes n.° 67, 2.° andar,
licitação por Concorrência Pública referente 1 execução de
Serviços de Marcação de Pavimento» e Canalização de Tri-
fego em todo o Estado do Rio de Janeiro.

Ficam cientes os llcitantes, que devem submeter-se as
disposições do Decreto Estadual n.° 362/75 de 19 de se-
tembro de 1975, que aprovou o Regulamento do Decreto
n.° 237, de 21 de julho de 1975, e as alterações previstas
no Decreto n.* 1.063, de 30 de dezembro de 1977.

Para participação na Concorrência exige-se obediência
aos termos do Edital e anexos que estarão 4 disposição dos
interessados, das 11,00 is 17,00 horas na Praça Tiratlentes
n.° 67, 3.° andar, sala 303 — Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro, 30 de maio de 1978

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Autópsia mostra que Moro
estava em coma e passava
fonte no momento dos tiros

Roma — Os resultados preliminares da autóp-
sia de Aldo Moro revelam — segundo o jornal
II Giorno — que o ex-Presidente da Democracia
Cristã estava em estado de coma quando foi assas-
sinado a tiros: a capa externa de seu cérebro havia
endurecido e seu fígado estava em más condições.
Ele também não comia há muito tempo.

O jornal assinala que o estado de Moro se dete-
rior ou aparentemente devido a uma ferida não
cuidada, à desnutrição e às tensões derivadas do
cativeiro. Moro tinha uma ferida a bala na região
glútea, que provavelmente sofreu ao ser se-
questrado.
JULGAMENTO

Entrou na fase final o
Julgamento dos IS temorls-
tas das Brigadas Vermelhas
em Turim. Ontem, no 42°
dia de audiência, o Pro-
motor elogiou o Jurado —
no tadeto de suas alegações
finada — por não vacilar
frente à "chantagem e ou-
tros abusos" terroristas, que
obrigaram o Governo a sus-
pender duas vezes o proces-
so anteriormente.

O lider cias Brigadas, Be-
nato Ourcio, e os outros 14
réus mantiveram silêncio
quando o Promotor Lulgi
MoscheUa começou suas ale-
gagões finais, ande detalhou
os crimes cometidos pelos
acusados e a estratégia dos
terroristas, e onde negou
que o processo tinha cará-
ter político."Sem dúvida os réus
cometeram delitos de moti-
vação política, mas rechaço
energicamente que razões
políticas possam atribuir
nobreza ideológica e moral
a suas atividades ou quali-
ficar de político o jul-
gamento" — destacou.

Moschella termina hoje
auás conclusões acusatórias.

MÉTODOS NOVOS

A policia italiana anun-
ciou novos métodos de com-
bate ao terrorismo — sa-

lienitando que aprendeu
muito durante as investi-
«ações sobre o caso Moro
— que incluem a prejxa-
ração de fichas para com-
puitadares de todos os torro-
listas conineclüoa no país. O
método foi elaborado com a
ajuda ida Alemanha.

Dados sobre os terroristas
italianos estão sendo com-
putados há quatro semanas
e os policiais esperam que
o cérebro eletrônico possa
fazer o que não consegui-
ram os cérebros humanos:
descobrir o paradeiro dos
seqüestradores e assassinos
de Moro.

Q sistema funciona assim:
o computador necebe e ar-
quiva dados pessoais iteiati-
vos a todos os terroristas
e seus simpatizantes conhe-
cidos. O operador fornece a
maquina dados relativos a
um seqüestro, como métodos
de operação, armas usadas,
hábitos dos terroristas. O
computador compara os da-
dos fornece os nomes dos
suapeoi&os mais prováveis.

Uma das maiores vanta-
gens do sistema é o de reu-
nir num único ponto tocas
as inlormaçóes disponíveis
sobre os terroristas. Antes
tais imormaçoes estavam
espalhadas por diversos
departamentos da polícia e
Justiça e os investigadores
não unham acesso a todos

Colômbia volta à calma coiá
universidade fechada *
abertura oficial da Copa

Bogotá — Depois de sangrentos choques entre.-
policiais e estudantes, que resultaram na morte do
aluno de Farmácia Patrício Silva, de 19 anos, a Co--
lômbia voltou ontem à calma. Observadores, contu---
do, atribuem a tranqüilidade menos à suspensão de--
aulas nas maiores universidades do país do que à~-
transmissão, pela TV, via satélite, da abertura ofi-~~
ciai do Campeonato Mundial de Futebol. *."

As pessoas preferiram ficar em casa ou entãd.
ir ao cinema assistir ao jogo inaugural no telãóT"
Muitas empresas alugaram televisores para que,',';seus funcionários pudessem ver a festa sem sair das -
fábricas e escritórios. As forças militares continuam,,::
no entanto, patrulhando intensamente as ruas de.
Bogotá, Medellin, Cáli, Barranquilla e Bucanaran- -
ga, para 

"prevenir novos conflitos, às vésperas da
eleição." •••"¦•
EXCESSOS

O Conselho Acadêmico da
Universidade Nacional de
Bogotá, que é formado pelo
Reitor s 10 decanos, distri-
buiu nota à imprensa
acusando a polícia militar
de "incorrer em excessos"
ao invadir, hà dois dias, o
prédio da Universidade, sem
levar em conta sua auto-
nomia.

A diretoria da Unlversi-
dade ficou ao lado dos es-
tudantes no repúdio aos po-
lidais, .afirmando que "re-
chaçamos à violência e o
tratamento inadequado e
francamente excessivo que
adotaram para solucionar
o problema". Lamentaram
ainoa a morte do estuaan-

Terror recorrerá
às armas nucleares

LEILÃO JUDICIAL
FALÊNCIA DA EMBRAVA - EMPRESA

BRASILEIRA DE VAREJO S/A

DIAS - 5 e 6 de junho, às 9,00 horas na Rua Espi-
rito Santo, 616 — 8.° e 9.° andares (Prédio
da EM6RAVÁ) r B. Horizonte
7 de junho s seguintes, às 9,00 horas, na
Av. Pedro II, 1522 - 0. Horizonte/

Antônio Ferreira Rocha Filho, Leiloeiro oficial,
comunica aos interessados que-os leilões da falência
da EMBRAVA, serSo realizados nos dias, locais e
hora acima mencionados, onde serão vendidos d.»
versos bens como: linhas telefônicas ns. 222-8611
- 222-8915 e 222-4563, fichários e arquivos de
aflo, cadeiras diversas e jogos de estofados, bureaux,
mesas, ventiladores, fogões, aparelho central
PAX-AHB-90 da Ericson p/50 ramais, lixeiras, bai-
cões de fórmica, bebedouros, extintores de incêndio

portáteis e c/ carreta, calceiros e expositores pare
lojas, máquinas registradoras SWEOA, máquinas de
escrever e somar manuais e elétricas marcas OUVET-
TI, IBM, PRECISA, FACIT e WALTHER, calculadoras
eletrônicas CROWN, máquinas de contabilidade ele-
trica OLIVEni AUDIT 302 -1502 - 513 e 413 e
OLIVETTI AUDITRONIC 730, cofres, geladeiras, lam-
peões liquinhos, etc.

Os bens poderão ser vistos nos respectivos lo-
cais, no horário de 9,00 às 12,00 horas, nos dias úteis.

Bonn e Berlim ¦— Os ter-
roristas da Alemanha Oci-
dental recorrerão à arma
nuclear, pois, depois das
mortes de Andreas Baader,
Qudrun Ensslin e Jan Carl
Raspe, ficou provado que o
fascismo explodiu em pleno
dia e para eles já não existe
nenhum limite — afirmou
Bommi Baumann do Movi-
mento Dois de Junho, um
dos 40 terroristas mais pro-
curados no pais, em entre-
vista concedida na clandes-
Unidade ao semanário
Stern.

Oe acordo com Baumann,
o recurso à arma nuclear
está "na lógica da época e
na lógica da Fração do
Exército Vermelho", que po-
de construir uma bomba
atômica simples, masque
provavelmente atacará um
depósito de armas para ob-
ter uma. Salientou: "Com

uma arma desta espécie, o
' Prlmeiro-Ministro Helmut

Schmidt e outros lideres
dançarão o canca; em ei-
ma ds uma mesa e diante
das câmaras de TV. Haverá

COMUNICADO
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 Ml-
LHÃO, TREZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, NO-
VENTA 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.

GOVERNO
DO ESTADO DO

/<3RIO DE JANEIROCN

/^

CONCORRÊNCIA

EDITAL N.° CM-01/78

A SU..KINTEND_NCIA ESTADUAL DE RIOS E LAGOAS-
SERLA torna público aue lio dia 23 de iunho de 1978. às 15
horas, no Campo de São Cristóvão, n.° 138 - 3.° andar. São
Cristóvão, realizará concorrência para FORNECIMENTO E CO-
LOCAÇÃO DE ESTANTES DE MADEIRA. DUPLAS E SIMPLES, NO
AIMOXARIFA0O DA SERLA. localizado no Campo de São Cris-
róvão, n.° 138 2.° andar.

O Edital e aa Prop-sta s-Deta lhe DoderSo ser adquiridos ro
Serviço de Preoaro de licitação da SERLA, no endereço men-
cenado das 9 às 12 e das 13 às 18 horas.

Rio de Janeiro, 30 de maio de 1978
Ing» JOSi ORLANDO MENDES B.RNARD.S

Drretor-Superin.en .en.e da SERLA

GOVERNO
DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO ^y

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAI E 
"'XA

serviços rústicos 11
COMPANHIA ESTADUAL DE

ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
...., DIRETORIA TÉCNICA
«¦DAS DIVISÃO DE DOTAÇÕES

EDITAI PÚBLICO N.« DTE-Oé/78
Encontra-se è disposição dos interessados, ra Divisão

de licitações da Diretoria Técnica, na Rua Sacadura Cabral,
103, 7.° andar, sala 6, o Edital Púbílco n.° DTE-06/7e,
para "ASSENTAMENTO DOS TRONCOS ALIMENTADORES E
DISTRIBUIÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE TRINDADE E CAVA-
LÃO, REMANEJAMENTO DO ANEL DE ICARAI E CONS-
TRUÇÃO DO "BOOSTER" DE CAVAIÃO", cuja Estimativa
Orçamentária é de Cr$ \7.277.000,00 (dezessete milhões,
duzentos e setenta • sete mil cruzeiros),' com verba para
«ajustamento de Cr$ 3.871.000,00 (três milhões, oito-
centos e setenta e um mil cruzeiros) e prazo de execução
de 150 (cento e cinqüenta) dias.

A Licitação por Edital Público será realizada às 14
(quatorze) horas do dia 22 de junho de 1978.

(a) ENG.» LUCIANO AMARAL DE QUEIROZ
Chefe da Divisão de Licitações (P

it 1 1 I tâJÜk li li jâtáMm%

te Patrício Silva, que, além ,
de baleado, teve os intestiv ,
nos arrancados a baloneta.

O enterro do estudante'
teve pelo menos 10 mil asr,._
sistentes, que. saíram em'
cortejo ida Universidade, ou
a ele aderiram, no caminho,,
até a campa. Ainda nâo.for."
ram divulgados os resultar...
dos da necrópsia a que foi",'.
submetido o cadáver. Esti?..'
ma-se que a morte de Silva,.,
poderá levar os jovens a"
ações radicais.

Seis desconhecidos se-
questraram ontem o Depu-
tado Eliodoro Carrillo Mo-
remo, do Partido Liberal,
em Bogotá. Depois de ama- ,
niia haverá eleições presi-;;.
aenciais. £Ã»í

uma mudança para a- éter-
nidade".

RECOMPENSA

O Governo alemão oíere-
ceu uma recompensa de 25
mil dólares a quem propor-
cionar inlormaçóes que lé-
vem à captura de Till
Meyer, qúe íugiu, sábado
passado, do Presídio de Mo-
abit, em-Berlim, e das cinco
mulheres que o libertaram.

Ao mesmo tempo, o Pro-
curador-Geral da República,
Kurt Rebmann, íez um ape-
lo à população para não
dramatizar os atentados de
quarta-feira contra doda ad-
vogados de Berlim e para
evitar falar de uma "situa-
çao italiana" na Alemanha.

Muitos jornais comparam
os disparos na perna de Di-
etmar Hohla e a bomba co-
locada no cano de Eckhard
Krummheuer com os aten-
tados que se sucedem na
Itália. Os dois advogados são
defensores de membros do
Movimento Dois de Junho,
acusados do seqüestro de
Peter Lorenz c do assas-
sinio de Von Drenckmann.

Kennedy apoia chilenos ;:
que fazem greve de tornei
em Genebra contra Pinochetf

Genebra — Dez chilenos que fazem greye dé":
fome na sede do Conselho Mundial de Igrejas, eitf"
Genebra, a exemplo de dezenas de compatriotas exif"
lados em vários países europeus e latino-americanoç„v,
receberam ontem a visita ae solidariedade do Sena?,,
dor norte-americano Edward Kennedy, que afirmou,.
serem "justos e humanos" os objetivos do grupo.....

Kennedy. ficou cerca de 40 minutos conversaria
do com os grevistas de Genebra, aos quais prome—leu apoio e anunciou que, da tribuna no Senado,"
em Washington, exigira do Governo Pinochet to*"v
formações sobre centenas de pessoas desaparecida"
úesde a instalação do regime militar em SantiasôV'|
MOVIMENTO CRESCE

O movimento grevista
continua alastrando-se pelo
mundo. Na Cidade do Mexi-
co, as nove pessoas que es-
tavam ma cateoral de Cuer-
navaca conseguiram a
adesão de maus 31 exilados
chilenos, entre os quais o
ex-Minlstio da Economia e
dirigente socialista Pedro
Vusmxviic o ex-dárigentie da
Juventude Radial, Patilcio

Guatemala
reage às
100 mortes

Guatemala — "O massa-
cre de Panzos. passará à
longa e trágica história da
repressão na América La-
tina. Só pode ser compara-
do aos massacres de' Santa
Maria de Iquique, em 1907
no Chile, e Tlatelolco, em'
1968 no México" — afirma
comunicado dos estudantes
da Guatemala, publicado
ontem pelo Jornal £1 Qrà-
fico.

A Associação de Estudah-
tes Universitários (AEU)
faz graves acusações ao
General Kjell Laugerud,
atual Presidente da Repú-
blica, e denuncia o Exército
guatemalteco pela "nova vi-
olação aos direitos hu-
manos". Pelo menes 100TS-
vradores foram mortos pe-
los efetivos do destacamen-
to de Panzos quando ten-
tavam ocupar terras do Es-
tado e de particulares.

Vaidez, e o romancoiítia^
Aníbal Quijada. ._;

Caracas, Londres, Paiia/
Madirl, Roma, Bonn, Prank-
íurit, Hamburgo, Estocolmo,
Helsinqud, Gotemburgo (Su-
écia), Copenhague, Oslo,
Bruxelas e Washington eão,
além ido México e Genebra,
as cidades onde se tom
notícia de exilados em gre-
ve de fome, além das 100
pessoas em' Santiago, que-detonaram o movimento. < -i

Suécia
asila £ "V

peruano
Uma e Estocolmo —O;

Ministério das Relações Ex^^
teriores da Suécia ofereceu?
asilo diplomático ao dlrU,
gente esquerdista peruano
Hugo Blanco, recentemente.,
expuláo de Lima e deportar-
do para a Argentina com,,
mais 12 pessoas. ;;„-"Ele pôde retornar se ai-,
sim o deaejaa.", Indicaram,
funcionários da Chancela?;
ria de Estocolmo. Lídtx;
trotskistá no meio rural,
ex-guerrilheiro, Hugo Blan-
co pertence à Força Opera-
r i o -Camponesa-Estudantll
(POCEP), agremiação que
pretendia concorrer à Cons-
tiituinte. Já esteve exilado
na Suécia duas vezes.

Em Uma, diante de preo*-
cuções manifestadas por
familiares e amigos, o Mt>~
nlstério do Interior desmen*f
tiu haver mandado prender
o dirigente da CGT, CláudicT
Santa Cruz.

FERASA FtnftOVtA .

üii Bjuãi
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END. TELEGRAFICO - FEPASA

E D ITAL
Concorrência Pública de âmbito internacional

N.° IBRD/13-A/78 Fixações T
(tita Edital iwbtlrhii • raftranta h concorrência IBRD 13/77)

Acha-se aoerta na Oíreiorra Administrativo Financeira, a Concorrência.".
Pública da âmbito Internacional n.9. IBRD/I3-A. 78, para aquisição da •
400.000 i^gci ds fixação para trilho TR-68 e 90.000 ioqoi para trilho*'

. TR-50.
O recebimento det envelopes contendo a documentação e proposta na..
forma estabelecida pelo tdital de Inteiro teor está designado oara às
15:00 horas do dia 31 de Julho de 1978. Rua Libero Badaró n.° 39 -
2.° tildar - Sala de Licitações.
fará aquisição do Edito, na íntegra, os interessados deverão pagar o
preço de Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros! na Seção de Arrecadação, à ~
Praça Júlio Prestas, ]4S — térreo, procedendo a retirado neste mesmo
endereço — l.° andar, sala 15.
Os. interessados que adquiriram o Edital referente à Concorrência IBRD _ \13/77, poderão retirar o Edital na íntegra mediante apresentação do
recibo 'do preço paqo naquela ocasião.

São Paulo. 30 de Maio de 1978

F.P.de Castro Uma
Diretor Administrativo-Financeira

? Governo do Estado de São Paulo
Desenvolvimento para Todos.
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Sauditas oferecem armas à força africana A inquietação de Moscou
diante de Brzezinski

Paris — A Arábia Saudita
está disposta a fornecer ar-
mas norte-americanas se
for, organizada uma força
de.defesa para substituir as
tropas francesas e belgas
na... província de Shaba, no
Zaire, informou ontem uma
fonte oficial francesa.

Para que armas ameri-
canas venmaas a outros pa-
ises possam ser reexpor-
tadas basta uma decisão do
Presidente dos Estados
Unidos, não sendo necessá-
rio'autorização do Congres-
so.- Essa seria, segundo a
fonte, a contribuição norte-
americana a um esforço mi-
litar internacional no Zaire,
e poderia ser aprovada
também uma transferência
de. firmas do Irã.

FOjRÇA LIMITADA

Mas continua havendo
uma diveigència entre a in-
terpretação francesa e
americana da reunião de
cinco países, programada
para segunda-feira, a fim
de- debater o problema do

Flora Lewis
Tht Ntw York Timti

Zaire e a instabilidade na
África.

Apesar das declarações de
Washington, Paris acha que
os Estados Unidos ajudarão
a criar uma força de segu-
rança africana desde que
não haja um envolvimento
militar americano direto e
não seja preciso autori-
zação do Congresso.

Com seus vastos arsenais
de equipamento norte-
americano, a Arábia Sau-
dita e o Irã seriam os for-
necedores de armas para
essa força, desde que seja
possível reunir tropas.

Acredita-se que não é
preciso um grande número
de homens. Os especialistas
em questões africanas di-
zem que o efeito psicoló-
gicc é mais importante que
o poder militar. A Co,_.i do
Marfim e o Senegal esta-
riam dispostos a contribuir,
mas o Rei Hassan II, do
Marrocos, parece relutar,
porque vem melhorando as
iei3vões de seu pais com a
VR3S.

Wash'mgton/UPI

Rebeldes tomam duas
cidades no Zaire

Bruxelas e Kinshasa — A
imprensa belga informou
ontem-, que surgiram rebe-
liões populares em diversos
pontos do Zaire, e os focos
principais concentram-se
nas Províncias de Rasai e
Alto Zaire. O Governo do
General Mobutu Sese Seko
nãd confirmou as versões,
«nas os jornais belgas ga-
rajjitem que os rebeldes já
a&ümlram o 'controle de
pelo menos duas cidades
Importantes: Bunda e Aba,
no .'Alto Zaire.

Ém Lusaka, Zâmbia, o
Ministro do Interior — Wií-
ted-Phiri — confirmou que
altos funcionários foram
enviados à fronteira com o
Zaire para estudar a situa-
çã» "após a invasão de an-
teentem". quando soldados
záireanos atravessaram a li-

nha fronteiriça e atacaram
um centro agrícola zambla-
po. Mais de 3Q0 cidadãos de
Zâmbia que viviam em Sha-
ba retornaram acusando os
hemens de Mobutu de"massacrar a comunidade
zambiana do Zaire".

O Chanceler da República
Popular da China, Huang
Hua, desembarca amanha
em Kinshasa para visita ofi-
ciai de quatro dias. Segundo
o Ministério das Relações
Exteriores do Zaire, "Huang
Hua analisará com autori-
dades zaireanas as relações
entre os dois Estados". E o
Embaixador do Senegal nó
Zaire, ao término de reu-
niao de mais de uma hora
com o General Mobutu,
anunciou que seu pais, en-
viaia tropas a Shaba caso
seja criada uma força inte-
rairicana de paz.

Em Kolwezi, cerca de 100
mu pessoas "estão amea-
çadasde morrer de fome",
segundo revelaram fontes
dipiomaticas à agencia UPI..
De acordo com os inior-
mantes, poucos aumentos
cnegaram á cidade e às
áreas vizinhas nos últimos
dias, e os poucos caminhões
e aviões da Cruz Vermelha
que levaram comida para
Kolwezi estão sendo assai-
tados antes de completarem
o trabalho de distribuição.

Washington mostra prova
da intervenção cubana

Washington — O Gover-
no norte-americano entre-
gará em breve ao. Congresso
as informações de que dis-
põe e que provam a respon-
sabiildade de Cuba na re-
cente invasão da Província
de Shaba (Zaire) pelas tor-
ças rebeldes catanguesas,
afirmou o porta-voz d a
Casa Branca, Jody Powell.

Os Estados Unidos devem
abandonar seus esforços pa-
ric a normalização das rela-
ções com Cuba, devido à ln-
twvenção de tropas cuba-
nas em vários países da
África* declarou o Senador
republicano Robert' Dole,
enquanto The New York
Times pronunciou-se contra
a intervenção direta dos Es-
tgflSs Unidos na África e a
íayor da criação de uma
íflísa de paz integralmente
tffflcana.

O secretário (Je Imprensa
norte-americano colocou em
dúvida a veracidade das de-
elarações feitas pelas auto-
ridades cubanas sobre o
papel de Havana na África.
O Prlmeiro-Ministro Pidel
Castro reiterou que Cuba
não participou de nenhum
modo da ação dos rebeldes
oatangueses.

O Presidente Carter revê-
lou que Cuba desempenhou I
um "papel-chave" no toei-
namento é no equipamento
das forças rebeldes e que,
provavelmente, conheceu de
antemão os* planos de in-
vasão de Shaba. A Casa
Branca comunicará aos
congressistas as infor-
mações em que se baseiam
as acusações de Carter,
anunciou Powell.

m\ Soviéticos denunciam
marcha contra Angola

Moscou — A União Sovié-
tiça acusou ontem os Es-
tados Unidos e os paises
oçjfóenbais de estarem pre-
parando "uma agressão
contra Angola", e denun-
çioji que "tropas legionárlas
e mercenárias já estão a
caminho da fronteira ango-
lfma". Segundo a Tass, "os
ijeocolonialistas do Ociden-
te querem transferir a in-
tervenção militar no Zaire
para os Estados indepen-
dentes vizinhos."

¦ A agencia oficial soviética
acrescentou que "os falcões
de Washington organiza-
Mm uma missão punitiva
tibntra Angola e o assunto
foi discutido durante a re-
dente reunião dos paises
membros da OTAN feita
lios Estados Unidos". As-
dnala ainda que. vultosas
virbas estão sendo transfe-
ildas pela Agência Central
de Informações (CIA) para
d Zaire, a fim de financiar"& campanha anti-Angola
de Mobutu."*Em Havana, o comenta-
rtsta de televisão Carlos
Ifiora afirmou que "o receh-
ti fcolpe de estado nas ilhas
Comores faz parte da estra-
tÉgia africana do Presiden-
tt da França Valery Giscard
cTÉS-taing". O golpe, acres-
centou o jornalista cubano,'lambem faz parte de um
plano que tem por objetivo
ai participação ativa d a
Eranca nos assuntos inter-
njos da África, no marco da

estratégia global do imperi-
alismo norte-americano —
a famosa responsabilidade
dividida apregoada pela po-
litica trüateral.""Este golpe está relaclo-
nado com as gestões do as-
sessor Brzezinski durante
sua recente visita ã China
paia obter uma partici-
pação mais ativa da cama-
rilha de Pequim nos assun-
tos africanos, o que repre-
senta um sério perigo para
a paz mundial". Ao con-
cluir, disse que "depois do
malogro da revolta contra
o Governo de Ali. Soilih, no
ano passado, o Governo de
Giscard continuuu seus pia-
nos até que os mesmos cul-
minassem agora com a que-
da de Soilih è seu posterior
a s sassínio, instaurando-se
no arquipélago um Governo
presidido pelo chamado di-
retório político militar quer e p r esenta os interesses
mais reacionários das ilhas
e do colonialismo francês."

Na Cidade do Cabo, o
Ministro sul-africano da
Defesa, Piet Botha, afirmou
que a chegada da primeira
delegação oficial cubana
.esta semana) a Lesotho
está sendo cuidadosamente
estudada pelo Governo da
África do Sul. "Todo Estado
africano, que aceita ajuda
cubana brinca com o fogo",
comentou Botha.
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Carter reuniu os congressistas para tentar convencê-los dè que o embargo prejudica a OTAN

Carter pede armas para Turquia
Washington — Ao advertir que

a disputa entre a Grécia e a Tur-
quia sobre a ilha de Chipre enfra-
quece o flanco Sul da Organização
do Tratado do Atlântico Norte
(OTAN), o Presidente Jimmy Car-
ter lançou um apelo ao Congresso
dos Estados Unidos para a suspen-
são do embargo de armas aos tur-
cos, ao término, ontem, da confe-
rência de cúpula dos 15 países in-
tegrantes da Aliança Atlântica.

O embargo imposto pelo Con-
grasso em 1974, depois que a Tur-
quia usou armas forneoidas pelos
Estados Unidos para invadir Chi-
pre, "não contribuiu para a paz
no Mediterrâneo e na Europa",
ressaltou Carter. A medida puniu-
va fez com que a Turquia se apro-
ximasse mais da União Soviética e
o Prefnier turco, Bulente Ecevit, já
está com uma viagem marcada

para Moscou, nas próximas se-
manas.

Impasse
"O embargo criou uma barrei-

ra entre os Estados Unidos e a
Grèoia e entre os Estados Unidos'
e a Turquia, alem de afetar a coe-
são da Aliança Atlântica", assina-
lou Carter. Além disso, acrescen-"
tou, "o embargo interrompeu o pro-
gresso em Chipre". Segundo Car-
ter, o fim do embargo poderá não

•resolver a disputa entre a Grécia
e a Turquia sobre Chipre, mas "sua
perpetuação manterá o impasse e
a falta de progresso".

Durante os dois dias da confe-
rência de cúpula da OTAN, Carter
reuniu-se em separado com os Pri-
meiros-Ministros da Turquia e da
Grécia, Constantino Caramanlis,

para debater uma solução para a
disputa entre os dois integrantes
da Aliança Atlântica. O Congresso
norte-americano, em ocasiões an-
teriores, rejeitou a proposta para
a suspensão do embargo. Também
Caramanüs se opõe frontalmente á.
revogação da medida.

As conversações de ontem do
Secretário de Estado norte-ameri-
cano Cyrus Vance com o Ministro
ao Exterior soviético Andrel Gro-
myko sobre um acordo de limita-
çao de armas estratégicas (SALT-
II) — qualificadas de "úteis" — se-
rão reiniciadas em breve. Picaram
em aberto, contudo, dois problemas
importantes, revelou Vance, sem
dizer quais são. Segundo observa-
dores, pode-se tratar da inclusão
do bombardeiro soviético Backfire
na relação das armas estratégicas
e da modernização dos sistemas
existentes.

Schmidt quer África independente
Bonn — "A evolução dos acon-

teclmentos na África nos preo-
cupa", aftomou o Chanceler (Che-
fe de Governo) Helmut Schmidt,
ao destacar que a Alemanha Oci-
dental "prosseguirá fazendo o que
estiver em seu poder para solucio-
nar os conflitos e levar, assim, à
manutenção -da autonomia e in-
dependência dos paises africanos".

O Chanceler desmentiu os ru-
mores sobre desavenças entre os
Governos alemão e norte-america-
no e informou que um dos tomas
debatidos com o Presidnetoe Jdnumy
Oaarter foi a conferência de cúpula
econômica, que será realizada em
Bonn nos dias 16 e 17 de julho,
reunindo dirigentes de sete países
industrializados do Ocidente.

Projetos e denúncias
"Mais uma vez tornou-se toe-

quivocadamente claro que a Ale-
manha Ocidetal e õ Governo dos

Estados Unidos não apenas estão
em acordo sobre todas as questões
básicas da política, como também
sobre um grande número de outros
temas", assinalou Schmidt. O
Chanceler acrescentou que duran-
te seu encontro com Carter foram
discutidos problemas financeiros,
de energia e a inflação.

"Concordamos em que deve-
mos agir em conjunto para realizar
algo com vistas ao crescimento
econômiico e que também devemos
fazer isso sem acelerar a inflação.
Concordamos ainda em que deve-
mos ser mais econômicos no uso
dá energia, se quisermos obter re-
sultados na luta conta» o desem-
prego e os desequilíbrios no balan-
ço de pagamentos. Por isso, dis-
cutiremos em Bonn a possibiüda-
de de uma coordenação de nossas
políticas econômicas". ,

Nas Nações Unidas, o delegado
cubano à conferência sobre o de-
sarmamento, José Raul Viera, dis-
se que a África "pertence aos afri-

canos e é isso o que deve preva-
lecer, sé ela necessitar de ajuda
internacional". O delegado respon-
deu às acusações formuladas pela
Somália, segundo as quais o uso
pela Etiópia de forças cubanas
para expulsar os rebeldes somalis
na região etiope de Ogaden era
uma séria ameaça à segurança da
região Nordeste da África.

Viera denunciou, por sua vez,
que a Somália enviou seu Exército
"para destruir a revolução etiope"
e se apoderar de parte do territó-
rio da Etiópia; acrescentou que os
soldados cubanos estavam na
Etiópia para ajudar o Governo de
Adiis-Abeba contra "a agressão
imperüalista". Uma delegação de
cubanos visita pela primeira vez o
Lesotho, pais encravado em terri-
tóriiO suü-africano; segundo a agên-
cia alemã DP A, o Governo da Afri-
ca do Sul acompanha com cuida-
do a missão liderada pelo Embai-
xador cubano em Moçambique, M.
Diaz.

Callaghan desconcertou a Casa Branca

Leia editorial '"África ttédescobèrla':

Washington — O apelo de
Carter para que a OTAN apoie
suas preocupações com as ativida-
des soviéticas e cubanas na Afri-
ca encontrou reações diversas, in-
ciusive uma manifestação repassa-
da de sarcasmo de um velho ami-
go e aliado.

A reunião de dois dias dos li-
deres da OTAN alcançou os obje-
Uvos que o Governo Carter havia
lixado com respeito às áreas di-
retamente relacionadas à Aliança
Atlântica. Os lideres apoiaram um
plano pormenorizado de 15 anos
de aumento da cooperação militar,
e, de maneira geral, compromete-
iam-se a elevar seus orçamentos
de defesa.

A questão africana
Mas as observações iniciais de

Carier exortando a OTAN a ir além
do Atlântico e observar a ativida-
Ue soviética na África deixaram
uma marca que acabou se tornan-
do o tema .dominante da cúpula.

A iniciativa resultou num co-
uiumcado final que, por um lado,
ecoou as criticas do Governo Car-
ter as atividades soviéticas, mani-
testando preocupação cum as "re-
petidas instâncias em que a União
aoviéiica e alguns de seus aliados
exploraram situações de instabili-
dade e conluios regionais no mun-
Uo em desenvolvimento" e decla-
rando que isto poria cm risco "as
reia.ues Ucidenie-Leste".

Por oulro lado o comunicado
recomenda que não se interprete
a questão africana apenas como
uma confrontação de grandes po-'
tencias. Acentua que os lideres da
OTAN acham que "estas situações
não devem ser consideradas apenas
no contexto Leste-Oeste", e desta-
ca a importância que dão ao es-
limulo a acordos pacíficos através
de negociações entre paises e as
próprias organizações regionais".

Esta formulação foi proposta
pela Dinamarca depois que a po-
sição americana de considerar a

questão como uma confrontação
entre Ocidente e Leste foi contes-
tada no final da reunião pelo Pri-
meiro-Ministro britânico James
Callaghan.

Callaghan, cuja carreira inclui
ampla experiência em assuntos de
África e da Commonwealth, tor-
nou públicas suas posições numa
forma que chegou a surpreender a
Casa Branca:

"Existe muito nervosismo da
parte de muita gente em relação
a África", disse ele, numa entre-
vista coletiva, "e parece que há
novos Cristóvãos Colombos partin-
dos dos Estados Unidos para redes-
cobrir a África; só gostaria de di-
zer que a África está lá há muito
tempo, tem muitos problemas, qua
não começaram ontem, e estes
problemas não surgiram por causa
Ua União Soviética".

O Primeiro-Ministro notou que"todos estão pressurosos em deixar
claro que a própria OTAN não ira
intervir (na África)", uma posição
mais tarde adotada pelo Secreta-
no-Geral da OTAN, Joseph Luns.

Os Estados Unidos juntaram-
se à França,. Alemanha Ocidental
e Bélgica na discussão de possível
ação para contrabalançar a ativi-
dade soviético-cubana na África.
Callaghan disse que participaria
de suas reuniões — a primeira
prevista para a próxima semana
em Paris — mas disse "por favor
não suponham que este é um pro-
blema fácil, que será resolvido com
a acusação de que os cubanos são
um bando de aventureiros a ser-
viço da União Soviética, e tudo o
que temos a fazer é reagir".

De acordo com as autoridades
britânicas, estes foram os argu-
mentos apresentados pelo Primei-
ro-Ministro a seus colegas da
OTAN, "não cm caráter combati-
vo", mas com o objetivo de levar
em consideração as realidades da
África que estavam sendo esque-
cidas.

Carter convidou Callaghan pa-
ra uma visita informal, quarta-

Vernon Gtádry
Tht Wa.hington Sttr

feira à noite, à residência de sua
familia na Casa Branca, onde —
disseram as autoridades britânicas
— seu Primeiro-Ministro estaria
mais inclinado a falar sobre a
reunião de cúpula econômica, pro-
gramada para Bonn em julho, do
que com o que fazer com ot so-
viéticos na África.

Nos últimos dias, o debate so-
bre a África tem-se concentrado
no Zaire, onde uma recente excur-
são sangrenta à província de Shaba
pelos rebeldes catangueses, ope-
rando a partir de Angola, foi re-
pelida pelas tropas francesas e
belgas, com a ajuda americana.
A administração acusou os cubanos
de treinarem e suprir os rebeldes
com armas soviéticas — e de saber
de antemão dos planos de invasão.

Quarta-feira, o Vice-Presiden-
te Carlos Rafael Rodrigues, falan-
do nas Nações Unidas, reiterou as
negativas anteriores de qualquer
investimento e desafiou os Estados
Unidos a apresentarem prova de"suas mentiras impudentemente
repetidas".

Este desafio recebeu o apoio
do Embaixador da Tanzânia, Sa-
Um A. Salim, que disse que cabia
aos Estados Unidos provar suas
acusações". No Departamento de
Estado, o porta-voz Hodding Car-
ter III insistiu em que Cuba "tem
responsabilidade", baseando essa
acusação na afirmação de que os
cubanos estão mantendo Angola
funcionando e os catangueses não
poderiam operar, com base em An-
gola, sem o conhecimento e con-
sentimento cubanos.

A questão de como garantir a
segurança do Governo, ameaçado,
abalado e impopular do Zaire é o
que ocupará a reunião de Paris na
próxima semana. Neste sentido, os
Estados Unidos já declararam que
não desempenharão um papel de
liderança, preferindo deixar que
os franceses o façam.

Moscou — Os dirigentes
soviéticos, diante de toda a
tática de pressão montada
nos Estados Unidos, na Chi-
na e na Europa, não pre-
tendem assinar nenhum
compromisso que não jul-
guem apropriado a seus m-
teresses. Todavia, é eviden-
te que estão preocupados
com a atual campanha an-
ti-soviética.

Os planejadores da políti-
ca externa de Moscou const-
deram a campanha uma
questão de séria diferença
politica e não apenas de re-
tórica, mas permanecem
confiantes em sua capact-
dade de navegar através da
tempestade que se está
criando como prólogo de
uma nova guerra-fria.

FIM DAS FANFARRAS

Mas a reação do Kremlin
está endurecendo justa-
mente porque não há dúvi-
das em Moscou de que tra-
ta-se mesmo de uma nova
guerra-fria a caminho. E es-
te é um resultado estranho,
se não inevitável, da Ata
Final de Helsinqui, assinada
há três anos com muitas
fanfarras.

A chave do quebra-cabe-
ças continua sendo o Presi-
dente Jimmy Carter. Os
russos simplesmente não
sabem o que ele quer. Há
outros que também não pa-
recém saber muito bem.

Os especialistas soviéticos
citam como o mais recente
exemplo da incerteza das
teses de Carter a visita de
seu Assessor para Seguran-
ça Nacional, Zbigniew Brze-
zinski, à -China. Os russos,
sempre desconfiados, esta-
vam preparados para ai-
gum grande acontecimento
como resultado da visita,
que tivesse conseqüência
em políticas futuras. Em lu-
gar disso, para eles a visita
pareceu um fracasso total.
Até mesmo a imprensa
americana pareceu perder, o
tnteresse nela, a não ser pe-
Ias tiradas anti-soviéticas
de Brzezinski.

E' certo que o Assessor
encontrou em Hua e Teng
interlocutores afinados em
seu tema preferido. Mas seu
desempenho em Pequim
não foi suficiente: ele vol-
tou a Washington para am-
plificar ainda mais suas
discrepancias com Moscou.

Os especialistas soviéticos
tentam com muito esforço
descobrir exatamente o que
Brzezinski foi fazer em Pe-
quim; teria sido apenas um
gesto para eclipsar Cyrus
Vance, que a seu modo dei-
xou bem claro que não há
papel do tipo Kissinger pa-ra Brzezinski no Governo?

Moscou, contudo, não po-
de ignorar ou considerar
superficialmente qualquer
acontecimento nas relações
sino-americanas. Por isso
estava ansiosa para saber
qual o famoso trunfo antt-
soviético a ser descartado
em Pequim, sobre o qual ele
falou ad nauseam aos cor-
respondentes. Para alivio
dos soviéticos, entretanto, a
carta tinha pouco valor na
ótica de Moscou.

AMEAÇA AMERICANA

Dev Murarka
Correspcndenit

Do ponto-de-vista de
Moscou, a politica de Brze-
zinski em relação à China
não funcionapel a simples
razão de que, embora sua
estratégia seja baseada na
utilização dos chineses à
serviço dos interesses ame-
ricanos, os chineses estão
usando uma estratégia pa-
ralela de usar o Ocidente
para servir a seus próprios
objetivos.

Além disto, em relação a
um problema cuja solução
Pequim está apaixonada-
mente interessado, a sobe-
rania sobre Formosa,
Washington não está ainda
em posição de aceder. £'
certo que, de acordo com
noticias que chegam a Mos-
cou, Brzezinski, durante
suas conversações em Pe-
quim, pediu tempo para re-
solver este problema, insi-
nuando até concessões de-
finidas. Foi, assim, além das
instruções de Washington,
mas será um feito quase
impossível para qualquer
Presidente americano en-
tregar Formosa a Pequim.

E se Brzezinski tentou es-
tabelecer uma espécie de ei-

xo sino-japonês-sul-coreano
contra a União Soviética,
tal eixo terá suas próprias
contradições e dificilmente
afetará a posição geral da
União Soviética.

Apesar disto, Moscou não
está satisfeito com o fato
de Brzezinski ter dado, em
Pequim, os detalhes mais
recentes e confidenciais das
negociações soviético-ame-'
ricanos sobre as SALT, uma
coisa que nunca foi feita an-
tes por Washington. Não es-
tá também satisfeito com o
fato de que Brzezinski não
só agiu como intermediário
entre Pequim e Tóquio,
trans mitindo mensagens
dos lideres, chineses, como
também recomendou, que
os lideres japoneses assi-
nassem um tratado de paz .
com a China, com a cláusu-
Ia anti-hegemonia, que é
considerada como dirigida
contra Moscou. Acima d*
tudo os russos estão insatis-
feitos por Brzezinski haver
persuadido os chineses a
manifestarem na conferiu-
cia de desarmamento na
ONU posições semelhantes
às expressas pelo Vice-Pre-
sidente Mondale.

.POLÍTICA
INTERVENCIONISTA

Assim, não são os giros
dè Brzezinski por Pequim,
Tóquio e Seul, ou a posição
severa que a OTAN tomará
em sua reunião em
Washington, que causam
ansiedade em Moscou, mas
o fato de que, a seu modo,
Brzezinski significa que os
conservadores estão predo-
minando no establishment
da politica externa ameri-
cana, e que ele tem mais
acesso às questões de políff-
ca externa do Presidente do
que Vance. Assim, seus pon-
tos-de-vista estão influen-
ciando Carter cada ves
mais, à medida em que ele
procura meios de restaurar
sua declinante popularidade
junto ao público americano.

Em essência, Brzezinski
ameaça Moscou com a idéia
de que, se a União Soviética
não aceitar a visão ameri-
cana do mundo e modificar
seu comportamento de
acordo com está visão, o
Ocidente dará todo o seu.
apoio à China, armará os
exércitos chineses e estimu-
lará Pequim a enfrentar a
União Soviética não só em
suas fronteiras, mas em ou-
tros lugares no Terceiro
Mundo. Em outras palavras,
Brzezinski está dando a en-
tender que usará os chine-
ses da mesma maneira que
a Grã-Bretanha usou os
soldados indianos durante o
Império. Os soviéticos não
se deixam impressionar.
Alegdm que se trata de
uma visão simplista da
disputa sino-soviética admi-
tir que os chineses estarão
dispostos a ser imera bucha
para canhão para as pres-
soes ocidentais sobre a
União Soviética.

O que os chineses ga-
nharão com isto e o que

. Washington poderá ofere-
er à China, perguntam
eles? Eles próprios respon-
dem dizendo que o Ocidente
poderá oferecer armas à
China, ajudar a aumentar
a pressão chinesa sobre as
fronteiras soviéticas e, até
certo ponto, usar a China
na África para contraba-
lançar a crescente influén-
cia soviética lá. Mas isto se-
rá contraproducente do
ponto-de-vista chinês.

Os chineses não desejam
lutar contra os soviéticos.
Quanto mais eles aumenta-
rem a pressão militar com
a ajuda ocidental, tanto
mais Moscou fortalecerá
sua postura defensiva no
Exlremo-Oriente.

PROBLEMA SOVIÉTICO

Isto representa problema
para Moscou porque os lide-
res soviéticos fizeram um
tremendo investimento
ideológico e político no con-
ceito de detente e sua con-
tinuidade. Se a detente for
agora rompida porque os
conservadores estão domi- .
nando a administração Car-
ter não só sua estratégia
internacional terá de ser
reformulada, mas terá um
efeito adverso também em
sua politica doméstica, à
medida que mais fundos
terão de ser desviados para
o fortalecimento da defesa.

Por conseguinte, há quase
um desespero aqui — e con-
siderável amargura, como
se vê dos comentários na
imprensa soviética nos ul-
timos meses — com o fato
de que Brzezinski está re-
criando a atmosfera de
guerra-fria, na qual a única
coisa que florescerá será
uma espiral armamentista
cada vez mais onerosa. A
única migalha de conforto
que os especialistas sovié-
ticos têm é que a tensão
produzida por tal renovação
da guerra-fria causará fis-
suras na Aliança Ocidental
e, com isto, reduzirá a capa-
cidade dos Estados Unidos
de prejudicar diretamente
a União Soviética.

Indiretamente, natural-
mente, t a l ressurgimento
da guerra-fria poderá jacU-
mente recriar uma menttíll-
dade de sitio na União Sovl-
ética, uma mentalidade que
mal começou a desaparecer.
Assim, o preço definitivo de
maior do que se poderá ve-
ver ou computar no
momento.
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CNBB não obtém do Governo
facilidades para vistos
de missionário estrangeiro

Brasília — O presidente da CNBB, D Aloisio
Lorscheider, informou ontem que os contatos man-
tidos pela entidade junto ao Itamarati, Ministério
da Justiça, SNI e Casa Militar da Presidência da
República, visando à obtenção de vistos para mais
de 200 missionários estrangeiros que não conse-
guem entrar no Brasil foram completamente in-
frutíferos.

Acrescentou que, em contatos com o Itamarati,
torça e quarta-feira, os representantes da CNBB fo-
ram informados de que "a solução era para ser
difícil e deveria ficar mais difícil ainda". Sobre o
motivo da recusa e atraso na concessão de vistos,
foi dito que consistia na "volição (Vontade) de
quem tem o Poder".
MOTA

A CNBB não sabe o que
atribuir o problema, mas le-
vantou hipóteses sobre pro-
blemas ocorridos no passa-
do • pressões exercidas por
causa das denúncias que os
missionários fazem sobre
questões de terras « índios.
Preocupada com o assunto,
a CNBB distribuiu ontem
uma nota oficial em que
destaca o valor histórico da
atuação ds missionários es-
trangeiros no pais, e seu ca-
ráter insubstituível ainda
hoje.

A nota acrescenta: "Não
podemos silenciar diante
das dificuldades que e m
áreas governamentais estão
sendo feitas, é se anunciam
crescentes para a concessão
de vistos de entrada e per-
manénda desses mlssioná-
rios no Brasil. Fogem à nos-
sa compreensão ás razões
dessas dificuldades que nos
causam grave estranheza e
significam Inegável .entra-
ve para o desenvolvimento
de nossos trabalhos pasto-
rais". finaliza com um ape-
to para solução positiva e
urgente do problema por
parte do Governo.
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Geisel muda de funções
3 ofieiais-generais que
serviam com Figueiredo

Brasília-'— O Presidente da República rema-
nejou três ofieiais-generais do SNI e mudou o Co-
mando da 5a. Brigada de Infantaria Blindada, quedeixa de ser exercido pelo General-de-Brigada Har-
ry Alberto Schnardof, transferido para a chefia da
Diretoria de Inativos e Pensionistas. O General
Schnardof era Comandante do Coronel Tarcísio Nu-
nes Ferreira, preso por entrevista qüe deu sobre as-
suntos políticos.

Para ocupar o Comando da 5a. BIB foi desig-
nado o General-de-Brigada Sebastião José Ramos
de Castro, que ocupava a chefia da Agência Cen-
trai do SNI. O General-de-Brigada Danilo Venturi-
ni, que chefia o gabinete do General Figueiredo no
SNI, foi designado diretor da Escola Nacional
de Informações, em substituição ao General-de-Bri-
gada Otávio de Aguiar Medeiros. .
POSSÍVEL CHEFIA

Dos ofieiais-generais quemudaram, de funções, ape-
nas o General Otávio de
Aguiar Medeiros ficou sem
novo cargo. For isso, pes-soas ligadas aos círculos mi-
litares, consideram que ele
poderá ser o novo Minis-
tro-Chefe do Serviço Nado-
nal de Informações, e m
substituição ao General
João Baptista de Figueire-
do, que deixará o cargo se
candidato & Presidência da
República.

O General Schnardof
passa a ocupar um cargoburocrático, a chefia da Di-
retoria de Inativos. Ele
substitui o General Adir
Fiúza de Castro, que passou
para a reserva há dois me-
ses.

QUEM E' QUEM
O General Otávio Aguiar

de Medeiros, que pode che-
gar à chefia do SNI, tem
55 anos e atingiu o gemera-lato há três anos. E da ar-
ma de Artilharia e foi chefe
da 2a. seção do IV Exército,
adjunto da 2a. seção do Es-
tado-Maáor do Exército e
adjunto do Serviço Geral de
Informações e Contra In-
formações, mais tarde
transformado no SNI.

O General Sebastião José
Ramos de Castro é ex-com-
batente. Pela primeira vez
vai exercer cargo de co-
mando desde que é Oficial-
General. Tem 56 anos. O Ge-
neral Danilo Venturini foi

promovido a General tm 31
de março deste ano, já na
chefia do gabinete do Gene-
ral Figueiredo. Ê de. Arü-
lharia e tem 55 anos. Já
serviu no Palácio do Planai-
toem 1956 e 1966.

O General Hanry AUierto
Schnardof faz 54 anos da-
qui a três dias. Ê General-
de-Brigada desde 25 de no-
vembro de 1976. í de In-
fantarda e durante muito
tempo íoi instrutor militar.
Como Capitão, comandou o
atual assessor de imprensa
da Presidência da Repúbli-
ca, Coronel Rubens Carlos
Ludwig, então 1°-Tenente,
na Ia. Companhia de Guar-
das em Porto Alegre.
NA AERONÁUTICA

Os Brigadeiros Saulo de
Mattos Macedo e Octávio
Barbosa da Silva foram em-
possados, ontem, nas che-
fias de Planejamento e
Controle e de Técnica Cien-
tífica, do Departamento de
Pesquisas .e Desenvol-
vimento da FAB, em ceri-
mônia a que estiveram pre-
sentes 13 ofieiais-generais
das Forças Armadas.

A cerimônia foi presidida
pelo diretor do Deped,
Tenente-Brigadeiio Hugo ;
de Miranda e Silva, na pre-
sença do Comandante do 4o
Comando Aéreo Regional,
Brigadeiro Clóvis Favan, do ,
General Alvarenga Navarro, .
da 2a. Região Militar, e do Y
Vice-Almirante Mozart
Padilha, da Comissão
Naval.

Pesqueiro afunda perto do
Costa Brava, um náufrago
morre e dois sobrevivem

O barco de pesca Almeida Torres 11-3265 afun-
dou às 13h de ontem a cerca de 200m do enroca-
mento sob a auto-estrada Lagoa—Barra devido a
uma fenda no seu casco. Os tripulantes Egídio Tor-
res e João Ramos sobreviveram ao naufrágio, mas
Manuel Almeida e Silva não teve a mesma sorte:
seu corpo ficou boiando junto aos destroços e, porcausa do mar forte, até um helicóptero da policianão conseguiu resgatá-lo.

As 13h30m o barco estava só com a proa apa-
recendo fora da água, mas depois foi sendo joga-do aos poucos em direção às pedras até aparecer
por inteiro durante cinco minutos, para depois ser
destroçado è transformar-se em um amontoado de
tábuas. A auto-estrada Lagoa—Barra ficou conges-
tionada nas duas pistas até às 17h45m, quando ohelicóptero, a polícia e ós bombeiros se retiraramdo local.

Inquilino dis em CPI da
Câmara que administradoras!
de imóveis são desonestas!

BrasíUj, — O presidente da Associação Nacio-
nal dos Inquilinos, Pedro Luiz Rocha Lima, ao de-.
por ontem na CPI sobre a Especulação Imobiliária,
denunciou "a máfia das administradoras de imó-
veis que vêm usando e abusando de uma série de
artifícios ilícitos e desonestos, entre eles, a cobran-
ça de taxa de cadastramento, multas por atraso de
pagamento de aluguéis de até 20% e anúncios de
imóveis para alugar com o propósito de cobrar a
taxa de cadastramento.

Pedro Luiz explicou aos membros da Comissão
que 

"o proprietário que é possuidor de dezenas de
imóveis entrega à administradora os seus bens me-
diante um contrato ho qual, durante o período da
contratação, não pode tocar no imóvel nem mesmo
para socorrer um inquilino que atrasou no pagamen-to do aluguel por doença, desemprego ou outro
qualquer problema".

OAB pede mais funcionários!
para apressar julgamento
na Justiça do Trabalho/ t

Para tornar maiá rápidos os julgamentos da
segunda instância na Justiça Trabalhista, o pre-..
sidente da OAB-RJ, Sr Eugênio Haddock Lobo, en-
viou ontem ofício ao Deputado Célio Borja solici-
tando a criação de mais uma turma de funcionários,
no TRT. O aumento do quadro, segundo ele, "desa-
fogará os processos, sem maiores ônus para o erário
público". . *

A fim de atender a eficácia da "prestação ju-
risdicional", uma das metas da Reforma do Judi- *
ciário, a OAB também solicitará aos presidentes
do TRT e TST, ao Ministro do Trabalho e aos li-
deres da Maioria e Minoria de ambas as Casas do
Congresso, o funcionamento, em um só prédio, das
35 Juntas Trabalhistas (10 novas e 25 antigas). \"Caso contrário, provocará sérios reflexos no exer-
cício da profissão", afirmou o Sr Haddock Lobo.

que "se amplie a jurisdição ..
das Juntas no interior do
Estado, pois diversas co-
marcas, especialmente as '.
do Norte fluminense, fica- '
ram ao desabrigo, porquesão ainda pequenas em re- '
lação às necessidades de
ampliação da presta-:
ção constitucional traba-
lhista". n

Quanto à instalação das
novas 10 Juntas Trabalhis-.''
tas, o Sr Eugênio Haddock '
Lobo disse ser "este um
grande problema que preo-
cupa não só a OAB, mas
também a Associação Ca-
rioca dos Advogados Tra-
balhistas, pois há a possi-
bilidade de haver um frac-
cionamento entre as 10 no-!
vas e as 25 antigas". Estas
estão instaladas na Rua
Almirante Barroso, 54, en-;,
quanto as outras passarão £a funcionar no antigo pré- n
dio do Ministério do Traba- ,,
lho. i

SOBRECARGA

Ao justificar o pedido de
criação de mais uma turma
de funcionários no Tribu-
nal Regional do Trabalho,
o presidente da OAB — que
está apoiando idêntica so-
licitação feita pela. Associa-
.ção dos Magistrados da
Justiça do Trabalho -— dis-,
se que o projeto enviado,
pelo Governo, ao Congresso,
criando novas Juntas ; de
Conciliação e Julgamento,"se por um lado aliviará a
primeira instância traba-
lhista, pór outro, sobrecar-
regará os tribunais com no-
vos julgamentos de proces-
sos, mandados subir em
grau de, recurso".

Na mensagem que enviou
ao Deputado Célio Borja, o
presidente da OAB — além
de louvar, a emenda, do
projeto de lei que cria no-
vas Juntas de Conciliação
e Julgamento, feita pelo
parlamentar — solicitou

NAUFRÁGIO

Alguns operários que tra-'
balham para o DER na re-
forma da auto-estrada La-
goa—Barra contaram quedesde às 9h da manhã ba-
via um barco de pesca pa-rado nas imediações do pon-tão do Clube Costa Brava.
Até se admiraram, porque
ali há uma laje perigosa,
ainda mais com aquelas
condições de mar.

As 12h20m, um motorista
de um carro particular, que
mais tarde acompanhava
toda a operação-resgate, te-
ria visto o barco mais pa-
ra perto, mas com um pe-
queno bote ao lado onde es-
tavam três pessoas. Como
aquela auto-estrada é mui-
to alta em relação ao nível
do mar, o naufrágio do bar-
Co só começou a chamar a
atenção dos motoristas de-
pois das 13hl5m, quando ele
já estava parcialmente suo-
merso.

As 13h30m a pista supe-
rior da auto-estrada estava
congestionada petos carros
que paravam para ver o
acidente. Como o barco es-
tava a cerca de 20ta da
costa e praticamente em'
borcado, alguns curiosos
cnegaram a confundi-lo
com uma baleia (aparte de
baixo do casco'~ era, bem es-
cura), mas logo depois ti-
veram a certeza de que se
tratava de uma embarca-
ção: começou a aparecer a
ponta da proa e logo em
seguida parte do mastro e
ainda' o costado pintado de
verde e ^amarelo. Quando
apareceu um corpo boiando
bem perto' das pedras a
curiosidade aumentou ain-
da mais. E também a pista
inferior da auto-estrada fi-
cou congestionada.

O BÀRQÒ

Alguns guarda-vidas do
Corpo Marítimo de Salva-
mento foram os primeiros a
chegar, indo imediatamente
para junto das pedras ten-
tar resgatar o corpo, ope-
ração dificultada pela vio-
lência das ondas.. As 14h
15m chegava um carro do
Grupamento de Buscas e
Salvamento do Corpo de
Bombeiros que tinha a ln-
formação de que "no local
tinha caído um ônibus
cheio de passageiros".

Enquanto grande parte
dos curiosos que parava no
local se preocupava em não
perder de vista o corpo que
boiava, o barco foi se apro-
ximando aos poucos das pe-
dras trazido pelas ondas
fortes. As 14h50m estava a
menos de lOm da costa e já
aparecia quase que total-
mente: era pequeno, com

uma cabina cujo teto este-
va arrancado e seguro ape-
nas por uma ponta. Ao seu
lado, bolando, um salva-vl-
das amarelo.

Quando finalmente en-
calhou sobre as pedras, deu
até para ver seu nome pin-tado no casco: Almeida
Torres H — 3265. Mas isso
durou menos de cinco mi-
nutos: uma onda forte
o destroçou totalmente,
transformando-o em um
amontoado de tábuas.

O TRIPULANTE

As 15h chegava ao local
uma lancha do Salvamar,
mas foi obrigada pelas on-
das fortes a ficar bem lon-
ge. Os curiosos, debruçados
no parapeito da auto-estra-
da, procuravam informar
aos guarda-vidas da lancha
a localização do corpo queconstantemente era jogado
«obre as pedras.

Aos poucos o corpo foi
sendo levado pela maré em
direção a São Conrado, mas
parou junto a um pontãolocalizado na altura da en-
trada do Túnel do Pepino.
Como o local junto as pe-dras era de fácil acesso,
além dos soldados do Cor-
po de Bombeiros, muitos
curiosos davam palpites de
como resgatar o corpo. Mas
o mar continuava forte,
prejudicando bastante a
operação. Tentou-se, inclu-
sive, improvisar um gancho
amarrado em uma corda,

. mas não houve Jeito.
As 16hl5m chegou ao lo-

cal um helicóptero da Po-
licia (PP-EFO) que pousou
em- um descampado próxl-
mo ás colunas da auto-es-
trada. Um guarda-vidas
embarcou e, amarrado em
uma corda presa no heli-
cóptero, fez três tentativas
para resgatar o corpo: na
primeira, tentou agarrá-lo;
na segunda tentou laçá-lo;
e na terceira utilizou um
gancho (garateia), mas
também sem resultado. As
17h45m, como já estava es-
curo, foram suspensas ei
tentativas do resgate.

Segundo o Salvamar
(Corpo Marítimo de Salva-
mento), que ouviu os dois
sobreviventes Egídio Torres
e João Ramos Bita, o bar-
co Almeida Torres II é de
Angra dos Reis e afundou
porque - "começou a fazer
água i por uma fenda no
casco. ííão houve condições
de retirar a água logo no
Inicio porque a embarcação
já estava cheia de pescado
e, por isso, muito pesada.
Egídio e João ainda tenta-
ram ajudar Manuel, mas as
ondas o levaram para as
pedras".

TOMADA DE PREÇOS N.° 035/78

EDITAL
O Gerente Administrativo do CEPED, no uso de suas atribuições,

comunica às firmas interessadas, que realizará uma tomada de preços
para impressão de Relatório anual do ÇEPED — 1977 conforme consta
no Edital afixado na sede do CEPED-Gerad — Rodovia BA-536 Cama-
çari — BA Km 0,8.

As propostas deverão ser enviadas para o endereço acima citado,
aos cuidados da Gerência Administrativa — Gerad, e serão abertas no
dia 16 de junho de 1978 às 14:00 horas.

Os fornecedores participantes desta tomada de preços deverão
estar cadastrados neste Centro.

Camaçari (BA), 22 de maio de 1978

Humberto de Oliveira Vasconcelos
Gerente Administrativo

Estado de
Senador
é grave

Melhorou ligeiramen-
te,- mas permanece gra-
ve, o estado de saúde do
Senador Domício Gon-
dim (Arena-PB), inter-
nado no Hospital dos
Servidores, apartamen-
to n.° 7, desde segunda-
feira, com problemas
circulatórios. A informa-
ção é do filho do parla-
mentor, Sr Maurício
Barreto, e a equipe mé-
dica é chefiada por Ro-
berto Domingos Gabriel
Chabo.

SEM VIOLAÇÃO

D Frederico ÍHdonet ob-
servou, entretanto, que tem
recebido correspondências
do exterior, e que as cartas
que recebeu aparentemente
não foram violadas. ("Pelo
menos não notei nada dis-
so"). Observação semelhan-
te foi feita pelo Bispo de
Uruguaiana, D Augusto Pe-
tró, que disse não ter nota-
do violação da oorrespon-
dência que recebe do Méxl-
co e de outras partes do
mundo.

O Bispo-Auxiliar de Pe-
trópolis (RJ), D José Veloso,
disse ontem não saber se

SUADOURO JURÍDICO

Ele acusou os administra-
dores de manterem depar-
tamentos jurídicos que apli-
cam no inquilino, e mesmo
no proprietário, o célebre"suadouro jurídico" para
arrancar dinheiro; Além
disso, as administradoras se
negam a fornecer recibos
do que estão recebendo,
tanto da parte do inquilino
como do proprietário.

Para o presidente da As-
sociação dos Inquilinos, a
recusa das administradoras
de imóveis de fazerem en-
trega, ao inquilino ou ao
proprietário, de comprovan-
tes do pagamento do Im-
posto Predial, seguro de
fogo e outras taxas, "ocorre
porque as importâncias que
deveriam ser cobradas sáo

Cardeal gaúcho acha que/
violação de correspondência
não é assunto para Puebla

Parto Alegre — O CardealJ Vicente Scherer
afirmou ontem que.a violação de correspondência
recebida por bispos brasileiros "é uma coisa conde-
nável, prevista por lei", mas manifestou-se contra-
rio à inclusão desta denúncia num documento, a
ser apresentado pela Pastoral de Comunicação So-
ciai da CNBB, em Puebla, pois "é um problema
interno, que deve ser identificado e corrigido no
Brasil".

Para o Bispo de Rio Grande; D Frederico Dido-
net, se é verdadeiro que ocorre a violação de cor-
respondência do exterior para bispos brasileiros, isso
deve ser denunciado em Puebla, mas, se for um fa-
to geral, e se não for esclarecido depois de contatos
com quem de direito. "Aí sim, devemos denunciar,
por ser uma violação dos direitos fundamentais do
homem". D Frederico Didonet reiterou que "estes
fatos devem ser árguidos junto aos responsáveis, a
fim de verificar esta violação de correspondência".

existe, no Brasil, violação da
correspondência vinda do
exterior para bispos brasi-
leiros, mas "se existe mes-
mo é questão de Código Pe-
nal". Quanto ao envio des-
sa reclamação num do-
cumento a ser apresentado
por bispos em Puebla, D Jo-
sé Veloso se mostrou reti-
cente — "precisaria conhe-
cer melhor o assunto" —
embora acrescentasse que"seria necessário ver até
até onde vai isso, porque é
evidente que ninguém irá
levar qualquer probleminha
com seu vizinho ao Supremo
Tribunal Federal".

majoradas ou então paga*
sem multas e cobradas com
multas, e isso nada mais è
do que crime de esteilo-
nato". '

Outro que depôs, ontem,
na CPI que investiga a Es-
peculação Imobiliária, foi o
presidente do Sindicato dos
Trabalhadores na Indústria
de Construção é do Mobih-.
ário de São José dos Cam-.
pos (SP) Pedro Rocha.
Segundo eie, a especulação
imobiliária começa pela le-
gislação do FGTS, estimula-
dora da maior rotatividade
de mão-de-obra, a qual, por
sua vez, exaure os recursos
do fundo que devem ser:
movimentados pelo BNH,
pois ao ser despedidos o
trabalhador levanta o seu
saldo disponível. . *S

Agricultor acusa policiais
de terem invadido sua casa
no Pará e morto seu sogro

Belém — Ninguém invadiu as terras da fazenda
Santa Cecília e muito menos os posseiros estão en-
trincheirados para matar quem se aproximar daque-
Ia área do Município de São Domingos dó Capim.'
Toda a história do fazendeiro José Pedro dè Oliveira
e dos policiais que foram expulsar os invasores, nu-
ma ação que culminou com a morte do escrivão José
Carlos da Silva e do colono José Clemente, foi des-
mentida pelo lavrador Paulo Sérgio do Nascimento."

Paulo Sérgio, genro de José Clemente, apresen-
tou-se espontaneamente à policia contando uma ver-
são completamente diferente da apresentada pelos
policiais, acusando-os de terem atacado a pequenacomunidade . protestante ao alvorecer do dia 26,
quando mataram a tiros seu sogro. Ele acusou os
policiais de estarem a soldo do fazendeiro José Pe-
oro, que há muito tempo vem tentando expulsá-los
para se apossar das terras de Romeu Amaral, locali-,
zadas já no Município de Capitão Poço. ¦¦¦¦¦'¦'•<-
GENTE ASSUSTADA

O lavrador, que foi ouvi-
do. em inquérito presidido
pelo delegado Nelson Mar-
quês, de Homicidiios, oon-,
tou ter acordado de manhã
cedo "com um tutopel d»
botas dente© dé casa". Pu-
lou da rede e viu três ho-
mens empunhando revolve-
res. Zanias Clemente, , de
22 anos, também acordou
com o barulho e quando
viu os homens armados gri-
tou, pensando tratar-se de
capangas do fazendeiro Jo-
sé Pedro de Oliveira. Foi,
então, imedltamente alge-
mado por um dos homens
(identitioado mais tarde
como o escrivão José Cair-
los). José Clemente, de 51
anos quando viu o filho
algemado, comeu para os
fundos da casa e nesse mo-
mento recebeu dois tiros
disparados pelo escrivão,
sendo atingido no ombno e
nas costelas.

Caiu na cozinha e conse-
giu apanhar um facão, le-
vantando-se em seguida e

Entrega da
Declan é
só até haje

A Secretária de Estado de
Fazenda confirmou para
hoje o término do prazo pa-
ra que os contribuintes es-
taduais entreguem na re-
partição fiscal em que esti-
verem jurisdieionados a de-
cláração anual do ICM (De-
clan). Hoje, excepcional-
mente, as repartições fa-
zendárias ficarão abertas,
em todo o Estado, áté ás
18h. A secretaria de estado
de fazenda informou tom-
bém que não haverá prorro-
gação, pois o prazo para en-
trega da Declan já foi adia-
do uma vez, ele terminaria
no último dia 20.

Segundo dados compuita-
dos até quarta-feira, pela
Superintendência de Infor-
mações Econômico-Fiscais,
os Municípios que apresen-
tam maiores índices de en-
trega da Declan são: Rio
Bonito (92%), Paraíba 1j
Sul (89%), Paracambi
(87%) e Resende, Nilópolis
e Pirai (85%). Em todo o
Estado, o percentual de en-
trega é de 64%. Entre os
Municípios com menores in-
dices de entregu estão São
Pedro da Aldeia (9%), Cor-
deiro (1%), São Sebastião
do Alto (12%), Casimiro de
Abreu (13%), Cabo Frio
(14%> e São Fidélis (18%).

atracando-se com o esori-
vão, quando lhe desferiu
uma facada mortal. "ítol ai
que o homem de bigode
(identificado como o oo-
missário Everaldo Paz,
que chef lou, a diligência
policial) terminou de ma-
tar meu sogro com dade ti-
ros, um nas costelas e ou-
tn> na cabeça", disse o la-
vnador. ¦ ¦.

Sua versão foit confirma-
da pelos moradores de Mon-
te Horecebe, a pequena co-
munidade protestante que;os policiais atacaram' na
manhã de sexta-feira pas-sada, onde ao contrário do
que disseram não havia ho-
mens em pé de guerra mas
apenas assustados lavrado-
res, entre homens, mulhe-
res e crianças, com medo de
novo ataque. O povoado, on-
de residem 10 famílias num
total de 70 pessoas» está si-,
tuado nas terras de Romeu
Amaral, já no Município de
Capitão Poço, e não na fa-
zendá de José Pedro de Oli-
veiira, em São Domingos do
Capim. ;

Mulheres de
presos vão í
ao Cardeal :

O Banco da Providência
deu ontem duas bolsas de
alimentos às mulheres de
colonos da Ilha Grande queforam trasnleridos recente-
mente para presídios da
Rua Frei Caneca, no Rio.
Quatro mulheres de presos
foram ontem ao Palácio
São Joaquim para pedir ao
Cardeal: Eugênio Sales que
as ajude a conseguir o re-
gresso dos maridos à Ilha,
onde viviam em casas afãs-
tadas do corpo central da
penitenciária.

O padre Bruno Trobetta,
da Pastoral Penal, que está
orientando as mulheres dos
presos, acredita que seja
melhor para os 26 ex-colo-
nos da nha Grande a
transferência para a colo-
nia agrícola de Magé, "onde
poderiam levar uma vida
semelhante à que levam na
Ilha". As mulheres que esti-
veram no Palácio São Joa-
quim foram recebidas pelo
Bispo Dom Celso Pinto da
Silva, que prometeu, segun-
do elas, falar com o Gover-
nador Faria Lima.
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Técnico acha volume
ide carga pequeno para
3.0 Programa Naval

O crescimento de apenas
1% iha tonelada transporta-
Üa na importação brasileira
em 1977 em relação ao ano
anterior não permitira uma
visão muito otimista no es-
tudo de carga que avaliará
as necessidades de agre-
gação de novos navios à
frota brasileira. Em 1976 fo-
ram transportadas 61 ml-
lhões 480 mil to nela das,
pouco inferiores as 62 mi-
lhões de toneladas de 1977.

O ponto-de-vista é d e
uma das empresas de con-
múrtoria que está partici-
pando da pré-qualificação
parra o estudo de elaboração
do 3» Programa dé Cons-
trução Ifaval. Os técnicos
da empresa acreditam que
os levantamentos já reali-
zados indicam, preliminar- .
«nente, apenas.a necessida-
de de substituição de cerca
de 30* da tonelagem afre-
tada (alugada), algumas
rara» substituições de na-
vio» e uma pequena partici-
pação de embarcações espe-

OOMPOSIXAO

Apesar de considerar ain-
da prematuro, para uma
avaliação global das neces-
sidades de acréscimo de to-
nelagem A frota, um itécntco
da empresa acredita que
70% da tonelagem do 3»
Plano deverá se concentrar
so longo curso, 25% na ca-
botageme apenas 5% na
navegação portuária e inte-•fio». : ",/v

Com a tonelada transpor-
tada no comércio exterior
brasileiro mostrando-se es-
taclonária nos últimos anos
• em muitos casos decllnan-
te, no entanto— acrescen-
tou o técnico. — as perspec-
Uvas para um estudo de
carga para o período 80/90
não permitem uma visão
muito otimista na Avaliação
das necessidades de agre-
gação de novos navios à
frota brasileira. Z'

Verolme emmm

Segundo o Informante, do
total de 61 milhões 480 mil
toneladas transportadas em
1976, por exemplo ,65% re-
presentaram petróleo, sen-
do que o restante teve um
crescimento de 15% em re-
lação ao ano anterior, mas
uma queda de 3,5% em re-
lação a 1974. Além disso,
afirmou, mesmo o petróleo,
que em 1976 apresentou um
cresclmlento de 15,8% em
relação a 75, deu-se em
função da iminência do au-
mento de preços no merca-
do internacional, porque no
período 74/75 o transporte
cresceu apenas 5,7%. Em
1974, o transporte íoi de 32
milhões 700 mM tonleladas,
passando para 34 milhões
600 mil toneladas transpor-
tadas em 1975 e 40 milhões
em 1977.

Ele citou ainda que espe-
cificamente na importação
de produtos semimanufatu-
rados, o transporte de ferro
te aço, sob diversas formas,
passou de 977 mil toneladas
em 1975 para apenas 205
mil toneladas em 76, en-
quanto os manufaturados
•tiveram um crescimento em
76 de 11,5% na tonelada,
transportada em relação ao
ano anterior, caindo 21%,
no entanto, em relação a
1974.

. Esta tendência agrava-se
ainda mais em 1977, segun-
do informações, pois a tone-
lada transportada não che-
gou a crescer 1% em re-
lação ao ano anterior, pas-
sando de 61 milhões 480 mil
toneladas em 1976 para 62
milhões de toneladas em
1977, evidenciando uma ten-
dência com a qual o estabe-
leclmento de novas contra-
tações de navios torna-se
muito difícil de ser avaliada
num período tão extenso
como o que íoi estabelecido
para o 39 Programa Naval,
tendo em vista a perspec&i-
va de manutenção do mo-
deio de comercio exterior
brasileiro.

"Container'9
fará teste

embarcações na França
. i, A a Veiotne Estatelroa
Reunidos do. Brasil ultra-
passará 1 milhão 500 mil
toneladas de porte bruto
em navios construídos com
o lançamento, no próximo

A Metalflex está envlan-
do esta semana o primeiro
protótipo dos contalners
qué fabricará no Brasil, sob
concessão da empresa fran-
cesa Luchaire, para os labo-

dia 5, do miníro-pêtroleiro ratórios da estação de Feri-
de 135 tmíl tpb;Maruim, en- nüier. na Franca., onde nas-
comendado pela Petrobrás
com financiamento da Su-
perintendêncla Nacional de
Marinha Mercante. A em-
barcação é a 'terceira de
uma série de seis, idênticas,
construídas naquele estalei-
ío páxa a Petrébráa.

Em Porto Alegre, o esta-
leiro Só lançou também on-
tom o navio Mariana, de 8
anil 100 toneladas de porto
bruto, conatruids com íl-
nanciamento da Carteira de
Comércio Exterior (Caoex)
do Banco do Brasil para o
armador grego Cósmica Na-
vegation S/A, subsidiária
da Condaras Ltda. Este é o
oitavo navio de uma série
de 10 que o estaleiro está
construindo para diversos
armadores estrangeiros.
CARACTERÍSTICAS

O Maruim tem um com-
primento de 274- metros,
uma largura de 43 metros,
um calado de 16 metros e
desenvolve uma velocidade
de 16 nós, possuindo uma
autonomia de 22 mil mi-
lhas.

O navio lançado peto es-
tafedxo Só tem 26,8 metros
de comprimento, largura de
17,9 metros e I seu colado
médio é de 7,8 metros, es-
tando equipado com motor
principal com potência de
6 mu 800 BHP (British
Horse Power), o que lhe
permite desenvolver uma
velocidade de 15,5 nós. Sua
tripulação é composta de 30
homens e a previsão de en-
trega do navio ao armador
grego é para maio do pró-
ximo ano.

Normalmente os navios
levam cerca de seis a oito
meses no pier de acabar
mento, mas, devido as con-
diçôes do mercado interna-
cional, alguns armadores
estrangeiros que têm navios
contratados no estaleiro Só
estão preterindo deslocar o
recebimento dos seus na-
vtos para mais adiante, es-
perando uma mudança nas
condições do mercado, o
que, inclusive, está criando
um vácuo no processo pro-
dutivo do estaleiro.

Uma das principais ca-
racterístücas do Mariana i
que ele terá "praça des-
guarnecida" (operará sem
tripulantes na casa de má-
quinas por largo tempo) e
reforço para cargas pesa-
das. O próximo lançamen-
to do Só está marcado pa-
ra setembro, devendo ser
entregue em menos tempo
que o Mariana.

ráer, na França, onde pas-
sara par testes de qualidade
a fim de que possa receber
a homologação do laborató-
rio para fabricação em sé-
rie.

O container passará por
rigorosos testes estruturais
e, sé homologado, terá sua
fabricação também contro-
lada por sociedades classifi-
«adoras no Brasil. Os testes
são essenciais no controle
de qualidade do container,
que tem que suportar, por
exemplo, um peso médio em
tomo de 180 toneladas,
além de todos os esforços
que sofreria durante ope?
rações de carga, descarga s
transporte em navios e ca-
minhões.

TESTES

Os dois principais testes
por que passará o container
da Metalflex em Terjnier
são o ds tração e o de ca-
mara escura. O primeiro
consiste em medir a sua re-
sistência com a aplicação
de forças em toda sua es-
trutura e o segundo, deter-
minará a vedação dos pai-
néü • vértices do container.

Ociosidade
em Paranaguá
atinge 60^0

Curitiba — É de 60% a
ociosidade do porto de Pa-
ranaguá, que nos cinioo pri-
meiros meses deste ano
movimentou apenas 67 mil
toneladas a mais do que em
igual período do ano pas-
sado. O que está equilibran-
do é a exportação de petró-
leo para outros Estados
brasileiros, originário da re-
finaria ae Araucária. O
desemprego na cidade con-
tlnua o mesmo de dois
meses atrás, quando ce.ca
de 3 mil 'trabalhadores se
encontravam sem sei-viçu
no parto.

O café, que é uma das
mercadorias que mais ofe- '
rece .trabalho, alcançou, até
agora, 13 mil 783 tonelalas,
e mo ano passado, nomes-
mo período, foi de 135 mil
647 toneladas, em soja, ío-
ram exportadas 162 mil 286
toneladas, contra 496 mil
496 toneladas em 19 7 7.
Ontem, estavam atracados
no parto seis navios de bam-
detrás estrangeiras, para
uma capacidade de abra-
cação de. 12 navios, quan-
tidade constante durante
períodos de escoamento de
protiução, nos anos anteri-
ores.

Neste. ano,, a chamada
Operação Safra, que envol-
ve a agilização total dos
corredores dê exportação,
policiamento especial nas
esteadas, postos médicos no
porto, e que multiplicavam
a população de Paranaguá,
não foi montada. A pre-
visão de aumento na movi-
mentação do terminal, já
em abril, foi alterada. Já
não se. esperava mais as 8
milhões de toneladas, mas,
no máximo, a repetição das
7 milhões ide toneladas ob-
tidas no ano passado.

A 'quebra das safras, é
apontada como a causa
principal da queda na
movimentação. Os empresa-
«ias daquela cidade não es-•tão demitindo pessoal,
apesar da falta de trabalho,
a pedido do prefeito e do
superintendente do porto.
dato ocorram dispensas,
não serão recontratados
segundo informou o porto
de Paranaguá.

Até o último dia 31 de
maio, a movimentação de
madeiras no porto atingiu
33 mil 374 toneladas, contra
31 mil 907 toneladas em
igual período do ano ante-
rior. A movimentação de
milho íoi de 27 mil 381 to-
heladas (213 mil 717 tonela-
das), a de algodão de 2 mil
842 toneladas (1 mil 947 to-
neladas), a de café solúvel
1 má 993 toneladas (2 mil
920 toneladas), a de soja
162 mü 286 toneladas (496
mil 496 toneladas), a de ca-
fé 13 mil 783 .toneladas (135
mil 783 'toneladas), o farelo
de soja atingiu 879 mli 627
toneladas (699 mil 533 tone-
ladas), o sai 24 mil 238 to-
neladas (30 mil 402 tonela-
das), a importação de pro-
autos químicos foi de 24 mil
633 toneladas (26 mil 24 to-
neladas), a de fertilizantes
135 mil 612 toneladas (108
mil 528 toneladas) não se
registrando exportação de
manufaturados, este ano

. contra 46 mil 180 toneladas
ano passado. A importação,
no entanto, atingiu, no pe-
riodo 33 mil 397 toneladas
(48 mil 546 tonelatas).

O total da carga geral
movimentada nos cinco pri-
meiros meses deste ano foi
de 131 mil 569 toneladas
(247 mü 967 toneladas), os
graneis sólidos atingiram 1
milhão 229 mil 144 .tonela-
das (1 milhão 542 mil 767
toneladas), os graneis líqui-
dos 678 mil 231 toneladas
(221 mil 403 toneladas), íl-
cando o total geral em 2
milhões 230 mil 677 tonela-
das, contra 2 milhões 163
mil 590 toneladas no ano
passado.

Blue Star Line
SOUTH AMERICA MI001Í EAST SFHVICf

Stjrvico do Carga Fngonticada
t» geral para Oriente Médio

Escalas em Jeddah, Kuwait. Khorramshahr
e outros Portos su|eitos a contirmacao

r^ ¦—

CARREGANDO EM:
TOWNSVILLE STAR

RIO DE JANEIRO 5.6
S.F. DO SUL 8.6
RIO GRANDE 10.6
SANTOS 20.6

ROCKHAMPTON STAR
Segunda Quinzena Julho

AGENTE: CIA. EXPRESSO MERCANTIL
RIO
Av Hio Branco. 25 2°
Tel 233-8772
Th 2123416 EXME BR

CURITIBA
R Marechal Deodoro 450 11 °

Tel 22-0498
Tli 41 5145 EXME BR

S PAULO
Praça D José Gaspar 134 17 »

Tel 259-1311
Th 1121957 EXMF BR

SANTOS
Praça da Republica 62 ¦ 14.°
Tel 33-3410
Th 131198 EXME BR

?nn— Preço do café em.Nova Iorque*uu 
para entrega em julho
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US$cents por libra
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Desde março os preços sobem, o que deve
continuar durante todo o inverno no Brasil

Possibilidade de geadas no
Sul aumenta a procura de
café no país e no exterior

A possibilidade de geadas no Sul do Brasil ati-
tou ontem a procuro, de café tanto no interior
Suanto 

nas bolsas de mercadorias de Londres e de
[ova Iorque. No Paraná, a saca de café comum jáestá firme acima de Cr$ 2 mil, chegando a Cr$ 2 mil

200 para os tipos mais finos. Em Londres os preçossubiram 100 libras esterlinas por tonelada na ses-
são de ontem, e em Nova Iorque todas as posiçõesfecharam na alta limite de 4 centavos de dólar porlibra-peso, com exceção de julho próximo, que su-
biu 4,25 centavos.

Em Ivaipora. a 190 quilômetros dè Curitiba, os
ponteiros (pontas) dos cafeeiros já foram atingidos
pôr geadas verificadas na madrugada de ontem, e,
segundo o presidente da cooperativa local, Sr Pedro
Paulo Freiberger, "os cafeicultores estão de oreina
em pé". Também geou em Londrina e em Jacarezi-
nho, no "Norte velho" do Paraná, mas os caíeicul-
tores dessas regiões informaram que não houve da-
no nas lavouras.
IMPOTENTES

Em Ivaipora, a geada de
ontem, segunda deste ano
naquela região, trouxe pe-
queno prejuízo. Ainda não
loram levantados quantos
pes pu quantas propriedades
soireram com as queimadas
(os ralos de sol se abatem
sobre o gelo acumuianao
nas folhas, prateando-as*,mas o medo persiai*: "Não
há como evitar'"— diz o Sr
Pedro Paulo — ''colocamos
toda nossa esperança nesta
saíra", \ .

O fenômeno, ocorrido on-
teiín na destruição parcial
dos ponteiros, por outro la-
do, não representa uma
queda ' na produção, mas
apenas tira a proteção da

planta, que, nas próximas
geadas, sofrerá um pouco
mais.

.Km Londrina, o presidén-
te do Centro do Comercio

; do Café do Norte do .fará-
ná, Sr Atílio Zootich, Inior-
mou que não houve probie-
mas na Sua região e, por Is-
to, o mercado caieeiro pro-.vavelmente continuará
inalterado.

Geou na sua região, mas
a baixa temperatura náo
chegou a afetar os carezais,
nem fez registrar qualquer
negócio. Esta semana; dian-
té da iminência de geadas,
o;produto teve um aumento
de > CrS 160 na cotação por
saca de café fino, e a oler-
ta, ontem, estava na ordem
de Or» 2 mil 200 por saca.

IBDF e SP Demissões
assinam crescem no
convênio Nordeste

São Paulo — A Secretaria
da Agricultura de São Paulo
e o Instituto Brasileiro dè
Desenvolvimento Florestal
assinaram convênio ontem
da ordem de Cr$ 77 mi-
lhões, visando, à efetivação
de um programa de reflo-
testamento para .< pequenas
e médias propriedades ru-
rais em São Paulo, a ser i
ativado ainda este ano.

O presidente do IBDF, Sr
Paulo Berutti, disse que a
aplicação desses, recursos
foi programada em decor-
rència da política do Gover-
no Federal para a economia
de combustíveis derivados
de petróleo, "tanto assim
que eles serão alocados pelo
Conselho Nacional de Pe-
tróleo, que tem grande inte-'
resse em desenvolver outros
tipos de energia, principal-
mente naquelas atividades
em que se possa utilizar a
lenha, ©aso .das industrias
cerâmicas, olarias, panifica-
doras • outros".

Recife — Trinta a cln-
quenta demissões de opera-
rios vêm sendo homolo-
gadas por dia desde o mês
de abril, pelo Sindicato dos
Trabalhadores na Indústria
do Açúcar e do Álcool, qué
solicitou providências às au-
torldades para acabar com
a rotatividade da mão-de-
obra no período da entres-
safa.

Esta dispensa dos traba-
lhos já representa, até ago-
ra, 40% de todo o pessoal
empregado nas usinas do
Estado, que alegam falta de
dinheiro para manter seus
assalariados durante oa
meses de inverno entre
uma e outra saíra.

A cada ano uma grande
quantidade de .trabalhado-
«es na, Indústria do açúcar
fica desempregada durante
quatro meses, mas, desta
vez, segundo o sindicato, a
situação se deteriorou.

as******

FROTA OCEÂNICA BRASILEIRA S.A.
Serviço regular de carga entre BRASIL e JAPÂ0 via
ÁFRICA 00 SUL, SINGAPURA, FILIPINAS e HONG K0NG.
Aceitamos cargas para outros portos com transbordo.
Carregando no Rio cerca de:

"FROTABEIRA" : 
f
l\

Descarregando no Rio cerca de:

"FROTABEIRA"

"FROTARIO"

22 de junho

CIA. EXPRESSO MERCANTIL é
Rio: Av. Rio Branco, 15 - 2.° andar m

Tel: 233-8772-Telex: 2123416 EXME BR ^

21 de junho

16 de julho

Brasil vai discutir nos EUA
a sua participação no GATT

O Procurador-Geral da Fazenda, Sr Francisco
Dornelles, discutirá com autoridades do Governo
dos EUA, em Washington, no próximo dia 12, a
participação do Brasil nas reuniões do GATT rela-
tivas às negociações sobre o código de subsídios e
direitos compensatórios.

Uma delegação brasileira, com amplos poderes
deliberativos, chegará a Genebra para participar
das negociações multilaterais de comércio neste
fim de semana. Mas questões relacionadas com
subsídios as exportações só serão tratadas pela de-
legaçãp brasileira após o Sr Francisco Dornelles
ter-se reunido com autoridades dos EUA em Wash-
ington.

Direito de participar
A principal questão das discussões do Sr Dor-

nelles em Washington deverá ser o acesso da de-
legação brasileira às discussões sobre um código
de subsídios, que atualmente está restrito às dele-
gações dos Estados Unidos, dos paises da Comuni-
dade Econômica Européia e do Japão. Em mea-
dos do mês passado, esta questão íoi discutida em
Brasilia com o vice-representante especial da Ca-
sa Branca para assuntos de comércio, Sr Allan
Wolíf.

Então, o Sr Allan Wolff concordou, em a de-
legação dos EUA realizar reuniões em separado
com a delegação brasileira para discutir dlvergên-
cias e para que a delegação brasileira tome co-
nhecimento das propostas norte-americanas quan-
to ã elaboração do código de subsídios. O interesse
do Governo brasileiro em participar da elaboração
do código será expresso às autoridades norte-
americanas pelo Sr Dornelles. Até o inicio do mês
passado, constava que três ou quatro paises em
aesenvolvlmento, entre eles o Bra-sil, só teciam
acesso à discussão sobre o código após a elabora-
çâo do seu texto pelos EUA, CEE e Japão.

A posição dos EUA no GATT é de condenar a
concessão de subsídios ou qualquer outra ajuda di-
reta de Governos às exportações. A CEE e o Ja-
pão são pela manutenção dos subsídios.

Tarifas
Nas reuniões sobre reduções tarifárias multi-

laterais, a delegação brasileira,. a partir de se-
günda-íelra, estabelecerá contatos com várias de-
legações para discutir a consolidação dos percen-tuais dás tarifas brasileiras. A redução de tarifas,
tal como os paises desenvolvidos parecem dispôs-
tos a realizar, não será aceita pela delegação bra-
sileira. Em números absolutos, as tarifas brasilei-
ras são muito maiores do que as dos países de-
sienvolvidos, e por Isso o Brasil não teria condições
de acompanhar uma redução de 25 a 35% tal co-
mo está sendo negociado pelos paises desenvolvi-
dos. A delegação brasileira, entretanto, Irá nego-
ciar a consolidação dé suas tarifas, fixando como
tetos percentuais' muitas vezes superiores aos
atualmente em vigor.

Mesmo esta posição, entretanto, está sofrendo
sérias restrições de alguns setores que participamno Governo da elaboração dá estratégia do Bra-
sil no GATT. Eles acreditam que o Brasil precisade uma política tarifária flexível pára poder ins-
trumentar uma política de substituição de Impor-
tações. Por Isso, a estrutura tarifária não poderiaser consolidada, segundo eles, em função da im-
possibilidade de se prever em qué áreas haverãointeresses de. se realizar substituições de importa-
ções nas próximas décadas, i.
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CHEGADAS NO PORTO DO RIO OE JANEIRO

MORMÀCRIGEl (Dascarraga) Junho 09
MORMACDRACO (Carrega) Junho 15
MORMACARGO (Descarrtga/Carraga) Junho 24
•AORMACLYNX (Descarraga/Carrsga) Junho 26
MORMÀCRIGEL (Carraga) . Junho 27
MORMACVEGA (Descarraga/Carrega) Julho 05
Jacksonville - Charleitan - Savannah - Boston -

N«w York- Norfolk - Philadalphia - Baltimora

MOMU; McCORiVIACK
(Nnvnq.ic.TO) S A

Washington ajuda
empresa atingida
Washington — No», seus

primeiros ires anos de exis-
téncia, até 31 de março pas-
sado, um programa gover-
namental d e assistência
norte-ame ricano pagou
mais de 400 milhões de dó-
lares em dinheiro a 338 mil
400 trabalhadores nacionais
que perderam seus empre-
gos por causa da compe-
tição de produtos importa-
dos. Os pagamentos conti-
nuam, a um ritmo de 20
milhões de dólares por mês,
que se somam às despesas
de vários departamentos
governamentais para o re-
treinamento e «colocação
dos trabalhadores e parareciclagem tecnológica das
empresas americanas atin-
gidas. Os principais setores
atingidos — e beneficiados
— são as indústrias de cal-
fados, aparelhos de TV,
metalúrgicas, têxtil • d*
confecções.

O programa de apoio tem
sido acompanhado pela res-
trição às importações dos
produtos em causa, seja pe-
Ia imposição de barreiras
tarifárias, seja pela anuên-
cia dos paises exportadores.
Assim, o Governo america-
nó levou Taiwan a reduzir
os embarques de calçados
em 21% sobre o nivel de
1976, quando a entrada des-
ses produtos nos . Estados
Unidos chegou ao máximo.
A Coréia do Sul teve que
cortar suas vendas de cal-'
çados em 25%, e na TV á
cores, só o Japão foi levado
a aceitar um corte na sua
exportação do recorde de
2,7 milhões de unidades em
1976 para 1,56 milhões de
unidades completas e 190
mil incompletas por ano.
Além disso, foram impostas
tarifas para calçados brasi-
leiros e produtos de várias
origens.

Segundo o Subsecretário
de Comércio, Sidney Har-
man, esse conjunto de me-
didas está obtendo bons re-
sultados, tanto assim «ue
no último trimestre de 1977
a produção norte-ameri-
cana de calçados aumentou
consideravelmente.

>'.!
Centro nos
EUA ajudará
exportação i

Trabalhos de economistas
brasileiros e dá Fundação
Centro de Estudos de
Comércio Exterior, defen-
dendo a política de incen-
tivos fiscais como meio pa-
ra expandir nossas expor-
tações, serão editado nos
Estados Unidos pelo Centro
de Estudos Brasileiros qua
acaba de ser oficialmente
criado junto a Universidade
Johns Hopckins. A id é i a
básica é "vender" a política
brasileira de exportação.

O Centro já vem atuando
há alguns meses, com equi-
pes de técnicos brasileiros
• norte-americanos, tendo
proimovido 8 seminários
com empresários e autori-
dades dos dois paises que
mostram interesse na poli-
tica de exportação do Bra-
sll. Neste, ano, 5 bolsistas
brasileiros farão cursos de
política de comércio inter-
nadonal naquela Univer.
sidade que também admiti-
ri economistas brasileiros
em seus cursos de Pós-
Graduação.
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SERVIÇO EXPRESSO
Saídas para COSTA LESTE DOS ESTADOS

UNIDOS DA AMERICA.
Chegada* dt PORTOS DA COSTA LESTE DOS f

ESTADOS UNIDOS DA AMERICA.

"NITUNO"

New York,
v«nn«h
"OUVIA"

Jackionvillt,
Norfolk
"ZIU1"

New York,
"MINERVA*

New York,

Santo» 14-06-78 15-06-78
Paranaguá 1646-78 164678
Rio 17-06-78 18-06-78

Philadelphie. Beltimore, Norfolk Sa-

Paranaguá 26-06-78 2646-78
Santo» 27-06-78 28-06-78
Rio 2946-78 3046-78

Naw York, Phlladelphla. Baltlmore,

Paranaguá 1047-78 1147-78
Santo» 1247-78 1347-78
Rio 1447-78 144778

Phlladelphia, Baltimore, Norfolk
Santo» 2347-78 2447-78
Paranaguá 2547-78 2647 78
Rio 2747-78 2847-78

Phlladelphia, BaIHmore, Norfolk 

"NITUNO"

"OUVIA"

"ZIUS"

Rio 1046-78 1146-78 •

Santo» 1246-78 1546-78 J^

Santo» 2046-78 2246-78 •

Rio 2346-78 2446-78 J,
•

Santo» 0247-78 0447-78 •

Rio 0547-78 0747-78 J^

SERVIÇO EXPRESSO BRASIL/CANADA E CANADA/BRASIL DIRETO
Salda» para CANADÁ • GRANDES LAGOS Chegada» do CANADÁ • GRANDES LAGOS

Rio 0546-78 054678 Rio 0446-78 05-06.78"M.S. DANTAS" Santo» 06-0678 07-06-78 "DIANA"
Paranaguá 0846-78 0846-78 Santo» 06-06-78 07-0678

Valleyfield (Montreal), Toronto, Mllwaukee,
Ch'M9° , 

„,„.-,„ „«„,.-,,, Ri» 1346-78 14-06-78
Paranaguá 2346-78 2346-78 "AMAUA""DIANA" Santo» l*-^ll 26-06-78 Ssnt0, 1546-78 1746-78
Rio 2746-78 2746-78

Valleyfield, (Montreal), Toronto, Milwaukee, Chicago

iM^ COMWNHM D€ tiAftGKAO MA*MM

NinXJMrMR
Sede: Manaus: Rua Guilherme Moreira, 372 - Tels.:

Í 
20250 - 20253 - Guanabara: Departamento de Anga
riaçâo de Carga - Av. Pre». Vargas/482, salas 305/306.

I Tel: 243-2973 (PABX) - £nd. Teleg. Netumario

Sâo Paulo: Filial-Av. Paulista, 1499 - Conj.1306/1309-
Tels.: 284-9351 - 284-9415 - 287-2407 - 287-9494 -
Santos: Filial - Rua Augusto Severo, 13 - grupos 14, 21
• 24. Tels.: 2-9218 - 2-5525 - 2-3794 - Agente Geral
nos E.U.A.: Netumar International Inc. 07, Broad Street
- 26th Floor, New York - NY - Agente Geral no Canada:
Navigation Netumar Ltee/Ltd. Suite 1650, 1200 McGill
College Avenue Montreal - Quebec H3B -4GY7 - Canadá.
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— Informe Econômico
Haverá tempo?

O anteprojeto encaminhado pela Ar-

?'entina 
para preceder a reunião de chance-

eres de Brasília — já cancelada pelo Itama-
rati — é tão flagrantemente inaceitável que
a pergunta mais cabível, agora, não é saber
por que esse tipo de proposta foi formulado,
mas tentar descobrir se ainda será possível
conversar sobre as cotas de Corpus e Itaipu.

O documento argentino não tratou da
questão central das negociações realizadas
nas reuniões tripartites: a cota de Corpus..
Ou melhor, transformou-se numa peça tão
ampla e tão ambiciosa que colocou a questão
da cota como um capítulo subalterno. Na
verdade, a Argentina pareceu estar interes-
sada em rediscutir tuao o que a diplomacia
do Prata vem discutindo ha décadas. Inclu-
sive a questão do consulta prévia, enxertada
no anteprojeto sob o disfarce de éufemismos.
Sobre isso, há um tratado — Tratado da Ba-
cia do Prata, de 1969 — subscrito pela Ar-
gentina, que fez submergir nas águas do Pa-

. raná a questão da consulta antes de ser cons-
truída uma usina em rios compartilhados.

A essa altura, não há mais condições
políticas para se discutir o que já foi ou de-
veria ser discutido há muito tempo.

Nem condições econômicas — o projeto
de Itaipu já nao pode esperar por um novo
round de reuniões tripartites. Ou de chan-
céleres.

Ou se reconstroem rapidamente as
pontes de negociações, ou Itaipu se transfor-
mará num fato consumado. Embora o Bra-
sil, nos últimos tempos, tenha demonstrado
que não pretendia esse desfecho: não se
recusou a conversar.

Quase decidida

Na próxima segunda-feira, a diretoria
de Itaipu estará reunida em Foz do Iguaçu
para examinar o último relatório da comis-
são que, há um ano, está estudando ás pró-
postas da concorrência para turbinas e ge-
radares. Será uma encomenda de 800 mi-
lhões de dólares.

Segundo o cronograma, a primeira má-
quina de Itaipu,deve estar funcionando já
em 1983.

Sumiço

E' inexplicável que nenhum ministro de
Estado tenha aparecido em São Paulo, du-
rante o periodo de greves e negociações entre
empregadores éempregados.

Mais inexplicável ainda foi a tournée
do incansável presidente da Anfavea, Mário
Garnero, que andou pelos Estadas unidos e
Japão, enquanto, seus associados enfrenta-
vam os líderes sindicais.

Reforma, já
De Luís Eulálio de Bueno Vidigal Filho,

presidente dó Sindicato dos Fabricantes de
Autopeças:

— Com o movimento grevista de São
Paulo e o acordo entre empregadores $ em-
pregados ficou absolutamente demonstrado
que i urgente reformular a legislação ira*
balhista.

Desagravo

A reunião dos banqueiros paulistas,
realizada ontem, pode ser.interpretada como
mais um gesto de desagravo aos diretores do
Banco Central, Ernesto Albrecht e Sérgio
Ribeiro, que se viram na esdrúxula situação,
de, serem processados logo por Lynaldo
Uchóa de Medeiros.

Investimento.
' A associação da Atlântica de Seguros
com a Ericsson para produzir centrais tele-
tônicas controladas por programa armaze-
nado (CPAs) foi provocada, especialmente,
para atender a uma cláusula da concorreu-
cia. O Ministério das Comunicações exigia
das concorrentes estrangeiras que se asso-
ciassem a empresas brasileiras.

Para a Atlântica, a associação se explica
melhor como uma etapa de sua política de
investimentos, pois utilizará suas reservas
técnicas para comprar ações da Ericsson, sé-
gundo os limites, aprovados pelo Banco
Central.

Rio Grande e Sergipe

A decisão da Petrobrás de abrir para
contratos de risco todas as áreas da plata-
forma continental, com exceção de Campos,
significa, na realidade, que ela está renun-
ciando aos trabalhos que já realizou, sem
resultados fulgurantes, no Rio Grande do
Norte e em Sergipe.

Em todas as outras áreas — foz do Ama-
zonas, Estado do Rio, Bacia de Santos e Ba-
cia áe Pelotas — já abriu áreas para o risco.

Correção

A Caixa Econômica Federal pagou à
Cetenco Cr$ 672,5 milhões por um prédio na
Avenida Paulista, em São Paulo, onde vai
instalar sua sede, no Estado.

Como o prédio de 25 andares tem pouco
mais que 50 mil metros quadrados, o preço
do metro quadrado saiu por Cr$ 13 mil 440.

Brasil não admitiu controle sobre Itaipu
Senado dos Falta de investimentos em ONU sofre
EUA critica
a economia

Washington — A Co-
missão Bancária do Senado
norte-americano constatou
ontem, em relatório semes-
trai sobre os rumos da poli-
tica monetária, que "a so-
ma atual das políticas mo-
netária e fiscal parecem es-
tar trabalhando em di-
reções opostas". Por isso, ao
irasmo tempo em que pedia
á Junta de Reserva Federal
— o banco central indepen-
dente do pais — que afrou-
xe seu severo controle sobre
a moeda, exortou também
o Governo a reduzir ainda
mais seu déficit de orça-
mento para 1979.

Segundo o relatório, a
atual politica fiscal do Oo-
verno "poderia aumentar a
inflação enquanto a orien-
tação restritiva da política
monetária assumida pela
Reserva recentemente po-
deria provocar um cresci-
mento menor tanto da pro-
dução quando do índice de
empregos durante p resto
do ano". A Junta vem sendo
acusada de se preocupar
demais com a inflação.

pesquisa prejudica padrão
tecnológico norte-americano

Richard Lyons
The New York Times

Washington -r- Um número cada vez maior de
especialistas, tanto do Governo quanto do setor pri-vado, temem que a indústria norte-americana —
que estabeleceu os padrões em inovação comercial
por mais de um século — esteja rapidamente per-dendo seu ímpeto criativo por causa de menores in-
vestimentos em pesquisa e desenvolvimento.

Estes especialistas estão preocupados porque a
falta crescente de apoio para o tipo de pesquisa ino-
vadora, que permitiu produtos altamente tecnolo-
gicos como computadores, irá quase inevitavelmen-
te tornar os Estados Unidos menos competitivos nos
mercados mundiais.
PERIGO
PROTECIONISTA

Esta terrível conclusão é
compartilhada pelos asses-
sores presidências, parla-
mentores e economistas que
estudaram as tendências de
pesquisa e desenvolvimento
no pais. De fato, Stuart Ei-
zenstat, Assessor do Pre-
sidente Carter para Assun-
tos de Politica Interna, en-
viou-lhe um memorando no
mês passado, assegurando
que "tem havido recen-
temente um notável declí-

nio nos tipos de inovação
industrial necessários paraassegurar tanto a expansão
econômica de nosso setor
industrial quanto a con-
tinuação da superioridade
tecnológica dos Estados
Unidos".

Para o dr. Frank Press,
Assessor de Ciências do Pre-
sidente, se os países indus-
trializados fracassarem em-
se tornar mais inovativos e
produtivos, é provável que"recorram ao protecionismo
para garantir suas econo-
mias".

a pressão
de empresas

Berna — Nestlé, Ciba-
Geigy, Sandoz Hoffman-La-
ôche, Brown-Bovery e Sul-
zer, firmas multinacionais
suíças, foram ontem acusa-
das de terem, entre 1973 e
1974, tentado influir "sobre
pessoas eminentes designa-
das pelas Nações Unidas" e
de "neutralizar as Nações
Unidas e a imprensa", paraimpedir a redação de um
código internacional de. boa
conduta que lhes fosse des-
favorável.

A acusação foi publicada
pelo mesmo grupo de cida-
dãos auiças que se tonou
famoso, anos atrás, a o
acusar a Nestlé de "assas-
sina de bebês", por seus
produtos enlatados envia-
dos ao Terceiro Mundo. Ele
acusou também a firma ho-
lande&a Phillips de ter ten-
tado convencer • ex-
Presidente da Comunidade
Econômica Européia, Sicco
MaiisN.lt. de mudar sua
opinião dobre as empr™»,.
multinacionais. Disse que<s<-sts irmãs consegui., j
infiltrar-se em um progra-ma da ÇAO, "infiltração
que continua".

BANCO CENTRAL DO BRASIL /,

COMUNICADO DEDtP N.° COI

OFERTA DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
LETRAS DO TESOURO NACIONAL (LTN)

DE 1 ANO (365 DIAS) DE PRAZO A VENCER

Õ BANCO CENTRAL DO BRASIL, tendo em vista o dis-
posto no artigo 2." da Lei Complementar n.° 12, de 08.11.7.1,
e no § 1.°, do artigo \?, do Decreto-Lei n.° 1.079, de
29.01.70, toma público que acolherá no período de 12 a

.14.06.78 e no horário das 10:00 às 16:00 horas, propostas
de Instituições Financeiras para compra de LETRAS DO TE-
SOURO NACIONAL, como segue:

MONTANTE DA EMISSÃO: CrS 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): deve-
rão. conter o preço, de aquisição desejado pela Insti-
tuição 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 cru-
zeiros) expresso com até 3 casas decimais, que
prevalecerá sempre para efeito de apuração; ,; i

b)não competitivas (mínimo de CrS 100.000,00 • .
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 fe-
chado, ao BANCO CENTRAL DO BRASIL, nas seguintes :
praças: ,

1-RIO DE JANEIROJRJ)
Departamento da Dívida Pública - DEDIP
Praça Pio X n.° 7,10.° andar - tel. 244-2662

2-SAO PAULO (S/l
Divisão Regional da Dívida Pública
Av. Paulista n.° 1.682- 6.tt andar-tel. 285-5202

3- BELO HORIZONTE (MG)
Núcleo Regional da Dívida Pública
Av. Prudente dè Morais, 135 -1.° andar •
tel. 335-5030 .

4-CURITIBA (P«
Núcleo Regional da Dívida Pública '
Rua Marechal Deodoro n.8 558
tels. 23-3286-32-7311,r. 28

5-PORTO ALEGRE (RS)
Núcleo Regional da Dívida Pública
Av. Alberto Bins n.° 348 -1.° andar- tel. 255-829

6-SALVADOR (BA)
Departamento Regional de Salvador
Av. Estados Unidos n.° 28 - 7.° andar-
tels. 242-1595 - 2434066, r. 154

7-RECIFE(PQ
Departamento Regional de Recife
Rua Siqueira Campos n.° 368-tel. 224-3325

4. Os formulários a serem utilizados pelas Instituições Finan-
ceiras serão distribuídos no dia 09.06.78 no horário das 14:00
às 16:30 horas, hos locais mencionados no item anterior.
5. As propostas para aquisição de LTN deverão ser apresen-
ladas pelas Instituições Financeiras, observados os limites
estabelecidos no item 2 deste Comunicado, utilizando formu-
lário próprio para cada tipo, assinado por dois diretores ou 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 DÍVIDA.PÚBLICA procederá à
apuração das propostas no dia 16.06.78 reservando-se o di-
reito de a seu critério aceitar total ou parcialmente as propôs-
tas, ou mesmo rfecusá-las.
8. As propostas de compra de LTN, apresentadas com incor-
reção no seu preenchimento, serão automaticamente excluí-
das da licitação.
9. O BANCO CENTRAL DO BRASIL no dia 16.06.78 infor-
mará por escrito, no horário das 16:00 às 16:30 horas, dire-
lamente às Instituições Financeiras, o resultado da oferta e,
pela imprensa, no dia seguinte, apenas as taxas máxima,
média 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 previs-
tas no Decreto-Lei n.° 1.494, de 07.12.76.
11. O 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 títulos.

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 eus-
todiadas 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 DÍVIDA PUBUCA
a) Chefe de Departamento

m

Telex na Zona Sul
Se sua empresa opera telex com tèm-
po ocioso õu se esfá saindo da Zona
Sul, temos interesse em discutir bom
negócio para ambos. Favor contactar
224-8643 c/ Sr. Barros.

i^—»-_¦_¦_¦____-________¦___.i

BANCO NACIONAL S.A.
C.G.C, n.» .7157777/0.39-00

SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamoe «ot tenhore» acionista» • to público lnve«tldor

que, pira facilitar o cálculo, preparo o pagamento doi dividendo,do 1.» aemtttrt d* 1978, «rio idotadas ai seguinte» norma»:
Somente atfão considerada, "com dividendo»" a» transfe-rincia» quo forem entregue» ao Banco,.com toda a do-cumentação regular, até o dia 20 de junho de 1978, »eja
qual for a data dt tua negociação em Bolsa;

. No período' de 21 a 30 de junho de 1978, oa processo»d» tremferíncia, qualquer que seja a data de negocia-
tio em Bolsa, terão acolhidos exclusivamente para pro-ces»emen.o ne condljão "ex-dividendós".

Belo Horizonte (MG), 30 de maio de 1978.

A DIRETORIA

1.

^

1.2

1.3

teias ReNNei. s/a
Sociedade Anônima d* Capital Aberto

GEMÉC/RCA: 200-76/020
CGC: 92.754.738/0001-62

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunleemo» ao» senhoras acionista» que a partir, desta data
(nieiatemoi o pagamento de dividendo» e distribuição de ações
bonificada», como aegue:
1. DIVIDENDO - »% - (OITO KR CENTO)

Pele AGO do l.°/6/78, foi aprovado o pagamento de divl-
dendo a razão d» oito por cento «obre o capital «ocial
d» Cf$ 64.380.000,00, ou leja, Cr$ 0,096 (nova centavo»
• «ei» décimo») por ação representativa desse capital.

1.1. A retenção do Imposto de Renda na Fonte será feita de
acordo com a legislação em vigor. Salvo manifestação em
contrário dos acionista», a retenção ou não do Imposto de
Renda ,na Fonte obedecerá o mesmo critério da. opção feita 

'
por ocasião do último dividendo pago.
Paro oa recebimento» identificado», o» eenhoft» acionista»
deverão apresentar o cartão CPF/CGC.
Oa dividendo» «obro ações ao portador, não reclamado» até
28.09.78, sofrerão o desconto de Imposto de Renda na
Fontt (15%), como rendimento de beneficiário não Iden-.
tifioedo.

2. BONIFICAÇÃO - 39,794%
Em aditamento «o nosso Aviso ao» Acioniita» publicado na

imprensa em 05.04.78, daremoa Inicio a entrega da» ações
bonificada» proveniente» do aumento do capital social da
Cr$ 64.380.000,00 para Cr$ 90.000.000,00, conforme AGE
do 13.03.78 mediante a emissão do 21.350.000 ações pre-ferenciai» classe "B", nominativa» eu ao portador, do valor
nominal de Cr$ 1,20 cada uma, proporcionalmente ás açõa»
possuídas.
INSTRUÇÕES GERAIS
Para o exercício dessa* direitos o respectiva substituição

dos certificados, acionistas devem observar os seguintes
detalhes.
Preencher formulário próprio fornecido nos locai» dt atendi-
mento (item 3.5) onde relacionará oa certificada» em seu
poder, entregando-os contra recibo quo será fornecido no ato.

3.2. Com referência ao* "Direito» Exercido»", o» novo» certifica-
dos a serem emitidos conterão no quadro a» seguintes infor-
mações: Dividendo - 013; Bonificação — 013; Subscrição— 003 a serão considerados "ex-direito*" com rtferincie a
todos os benefícios já distribuído».

3.3. O acionista nominativo receberá pelo correio o documento"Aviso ao Acionista" contendo a» indicações da agência
para a retirada do cheque. O referido Aviso indicará a
nova posição acionária após t bonificação mencionada no
item 2.

3.4. Do» tventuai» procuradores, aolicitamo» a apresentação do
documento legal de habilitação, «egundo modelo padroni-
zado fornecido pelo Banco lar Brasileiro S.A. no» locai»
de atendimento (item 3.5).
LOCAIS DE ATENDIMENTO
Os acionistas serão atendidos da 2a. a 6a.-feira no horário
da» 10 às 16:30 hs., nas seguintes agências do Banco Lar
Brasileiro S.A.:

Rua Seta d* Setembro, 1109
Rua Genebra, 164
Rua do Ouvidor, 104-A
Conj. Comi. Hotel Nacional
26, 42 e 43
Rua Espírito Santo, °0t>
Av. Marechal Deodcro, 245
Av. Estados Unidos, 50
Av. Governador Bley, 137/145
Pça. da Independência, 29
Rua Barão do Rio Branco, 11B9
Av. 15 de Novembro, 371
Av. Sete de Setembro, 806

de 1978.

3.

3.1

3.5

Porto Alegre
São Paulo
Rio de Janeiro -
Brasília

Belo Horrzonte -
Curitiba

Salvador
Vitória
Recife
Fortaleza
Belém
Manaus

Porto Alegre, 02 de junho
DR. RICCO HARBICH
Diretor Superintendente
CYRNO KRAEMER
Diretor Administrativo

- li».

O Brasil recusou a reu-
nião de Chanceleres marca-
da com Argentina e Para-
guai para este mês porqueo anteprojeto de acordo en-
vlado pela Chancelaria ar-
gentina ao Itamarati no úl-
timo dia 26 propunha nego-
ciar "todos os interesses dos
países ribeirinhos na Bacia
do Prata", quando, nas reu-
niões tripartites realizadas
em Assunção, os três paísesacertaram que só seria dis- '¦
cutida a compatibilizaçao
das Hidrelétricas de Itaipu
e Corpus.

ü principal ponto do an-
teprojeto a provocar a
reação brasileira íoi a pro-
posta expressa no artigo 5
do documento — que tem
15 artigos e três anexos —
de criação de um esquema
de "aproveitamento inte-
grado das potencialidades
hidrelétricas da Bacia do
Prata", o que significaria
submeter ao controle de ou-
tros países, a operação das
.usinas brasileiras na área
e mesmo a construção de
futuras hidrelétricas.

Essp ponto do anteprojeto
argentino significa, para
negooiactores brasileiros, a
adoção da "consulta prévia"
entre os países ribeirinhos,
item que ha 10 anos o Bra-
sil considera fora de dis-
cussão. Diplomata brasileiro
lembrou que a consulta pie-
via. íoi excluída do Tratauo
da Bacia do Prata, assinauo
em 1969, e que a Argentina
ratificou.

A posição brasileira é de
que os assuntos relativos a
bacia do Prata têm de ser
discutidos por todos os pai-ses interessados — ou seja,
além do Paraguai e Argen-
tina, também a Bolivia e o
Uruguai. Mas desses assun-
tos o Brasil exclui o apro-
veitamento hidrelétrico in-
tegrado, que náo está dis-
posto a discutir com nin-
guem. Eie ¦afetaria, entie
outras, as .Usinas de Uru-
bupungá, Ilha Solteira- e
todos os afluentes brasi-
leiros do rio Paraná

Além do esquema propôs-
to no extenso. artigo o do
anteprojeto, a argentina
quer também discutir a
questão da navegação em
tjoda a bacia, enquanto o
Brasil só aceita discutir a
navegação no trecho do rio
Paraná entre Itaipu e Cor-
pus.

Um negociador brasileiro
garante que o Paraguai
também nao concorda com
a atitude argentina de sair
dos parâmetros traçados
nas reuniões de Assunção.
Na última 'tripartite, por
sinal, ficara acertado que
no encontro dos Chancele-
res seria tomada uma deci-
são politica para o proble-
ma de Corpus, mas os para-

metros permaneceriam os
mesmos.

O Itamarati começou t .
perceber a mudança na ati- ..
tudè argentina no último
dia 22, quando recebeu um
aide-memoire que dizia que
o .acordo deveria tratar de
todos os problemas que en-
volvem a Bacia do Prata.
No sábado seguinte, chama-
do ao Itamarati, o EmbaK
xador argentino, Oscar Ça-
nüllión, explicou que houve-
ia apenas "uma improprie-
dade de linguagem". Mas,
no dia 26, o Palácio San
Martin publicou nota na
imprensa argentina dizendo -
que o propósito era estabe-
lecer um acordo acerca do
aproveitamento do Rio Pa-
raná pelos três paises. E,
finalmente, no dia 29, o Ita-
manati recebeu o anteproje-
to que confirmava a mu-
dança de posição dá Chan-
celaria argentina.

O Brasil está decidido a
não tomar qualquer inicia-
tiva paia retomar as nego-
ciações e até ontem à noite
o Itamarati não havia rece-
bido qualquer manifestação,
da Argentina nesse sentido.
Os negociadores brasileiros.
acreditam que dificilmente
poderá sair um acordo ain-
da este ano. A demora do
acordo prejudicará sobretu- .
do a Argentina e o Para-
guai, pois, uma vez enco-
mendadas,as/turbinas pára
a Hidrelétrica de Itaipu, as
negociações sobre a cota de '
Corpus ficarão condiciona-
das á flexibilidade técnica
aos equipamentos, sem pos-
síbnidade de concessões di-
plomáücas por parte do
Brasil. E á Itaipu Binacio-
nai já está concluindo a
analise das propostas dos
fornecedores. '

Por outro lado, ao Brasil
também interessa, embora,
em menor escala, a conclu-
são das negociações, pois
Itaipu não poderá operar
em ponta, ou seja, a plena
capacidade nas horas de
pique de consumo, sem a
concordância dos argen-
tinos. :.'-.

Algumas fontes do setor
acieu.iam que a reviravolta
na posição argentina repre-
senta a retomada do con-
trole das negociações do la-
do argentino por uma das
duas correntes que se
faziam sentir nas tripar-
tites de Assunçáo — á lide-
rada pelo Capitão Gualter
Aliara, chefe da delegação
argentina nas reuniões tri-
partites, e partidário àt
uma conduta mais dura em
relação ao assunto. A
segunda correhte seria ado
Embaixador no Brasil, Os-
car CamillióD, considerada
responsável pelos momen-
tos em que p acordo esteve
mais próximo de ser eíetl-
vado.

ft

"Arbitrário e nervoso,
qua se histérico^.."

Buenos Aires — "O estilo da nota brasileira, sei-
gundo os que puderam lê-la, é arbitrário e nervoso,
quase histérico. Seu conteúdo é autoritário, unila-
ter ai e brutal, comparado por sua torpeza à sutlle-
za de um elefante numa loja de louças", denunciou
ontem o jornal La Opinión, sob intervenção federal
desde a prisão de um de seus diretores.

O jornal disse que as reações detectadas em
Buenos Aires foram variadas, pois enquanto os cir-
culos diplomáticos registravam, "além da surpre-
sa e perplexidade", um notável pesar pela ruptura
das negociações, nos meios politicos,"o entusiasmo
era quase palpável". Segundo La Ópinión, os cir-
culos nacionalistas e geopoliticos, assim como che-
íes militares da reserva, assinalaram que todos os
seus prognósticos haviam sido confirmados, porqueo atual Governo brasileiro "não deseja e nunca de-
sejou chegar a um acordo'.

O jornal desenvolvimentista Clarin, por sua vez,
garantiu que o Brasil já tinha decidido a suspensão
da reunião de Chanceleres quando'recebeu o do-
cumento de trabalho, na segunda-feira passada, de-
pois de haver prometido selar a paz nas represas".
Insistiu também que fontes diplomáticas disseram
que "não só a Argentina não Incorporou novos pon-
tos ã negociação" — como denunciou o Itamarati —'"mas que muitos dos temas já estavam discutidos •
definidos, o que obriga a pensar que as razões invo-
cadas para a suspensão são inconsistentes t não
correspondem á realidade".

La Opinión sustenta também que. a Argentina
não acredita, por isso, nas explicações da Chance-
laria brasileira.

Clarin sustenta, ainda, que existem duas úni-
cas possibildades para explicar o motivo do cance-
lamento: "Ou o Itamarati não queria definitiva-
mente um acordo ou a decisão adotada surgiu de
um estrato superior". E, ao observar que a segunda
hipótese tem maior consistência, acrescenta: "Uma
decisão desse tipo, para um Governo fortemente
personalista como é o do Presidente Ernesto Geisel,
não pode ter sido adotada somente pela Chancela-
ria".

Delegação da URSS
trata do Médio Paraná

Buenos Aires — Sob a
presidência do chefe do De-
partamento de Estações Hi-
drelétricas Vladimir Ivano-
vich Baranov, chegou on-
tem à Argentina uma dele-
gação da empresa soviética
Tecnopromexport, consulto-
ra do projeto hidrelétrico
argentino do Médio Paraná,
que se reuniu, em seguida.
com funcionários da empre-
sa estatal de energia elétri-
ca.

Em Assunção, anunciou-
se que o Presidente Alfredo
Stroessner visitará amanhã
as obras da Usina de Itaipu,

em companhia de tado o
seu Gabinete.

Em conferência perante
um auditório que incluis, o
Embaixador do Brasil, Clá«-
dio Garcia de Souza, o
e x- E mbaixador argentino
no Brasil, Carlos Manuel
Muniz, qualificou ontem de"extemporânea" a dtecisão
do Governo brasileiro de
suspender unilateralmente
a reunião de Chanceleres
marcada para Brasília. Dis-
se, porém, não acreditar
que seja idéia do Governo
brasileiro extremar uma po-
sição de más relações com
a Argentina.
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Desembolso da Finame nos Inflação Se müllténi em 111 ai 0 Frieto nega que o Governo MG não vaiaconselhara indústria a a leilão
não negociar com grevistas pela Monark

primeiros 5 meses do ano ^s. 1aieveumaqmdarwidei5% e Simonsen culpa agricultura
O valor global dos desembolsos da Finame

(Agência Especial de Desenvolvimento Industrial
— BNDE), nos primeiros cinco meses do ano, atin-
giu Cr$ 7' bilhões 863 milhões, mostrando um au-
mento nominal de 20% e uma queda real da ordem
de 15% em confronto com igual periodo do ano pas-
sado, quando atingiu Cr$ 6 bilhões 548 milhões.

Quanto aos financiamentos deferidos no mes-
mo espaço de tempo, foi constatado um aumento
nominal de 17% e uma queda real de quase 19%,
fixando-se este ano em Cr$ 11 bilhões 182 milhões,
contra Cr$ 9 bilhões 515 milhões em janeiro-maio
de 1976.
AVALIAÇÃO

X

Os resultados operacionais
da Finame mostram que o
valor do desembolso atingiu
a pouco anais de 25% da
previsão para todo o ano,
que é da ordem de Cr$ 30.
bilhões. A expectativa é dé
que o quadro se modifique
no segundo semestre, quan-
do normalmente também
são maiores os deferimen-¦tos.. :': ¦. ''•- y.

Os. desembolsos ãs peque.-
nas e médias empresas to-
talizaram, em Janeiro-maio
deste ano, Or$ 1 bilhão 83
milhões, contra Cr$ 901 ml.
lhões no mesmo periodo de

1978, mostrando um aumen-
to nominal superior a 20%,
mas uma queda real da or-
dem de 16%. Nos progra-
mas a longo prazo o valor
nominal caiu mada de 18%
e o real em mais de 55%
atingindo, de Janeiro a
maio deste ano, Cri 1. bi-
Ihão 960 milhões, contrai
Ci? 2 bilhões" 395 milhões
em janeiro-maio do ano
passado. Quanto ao Progra.
ma Especial, o desembolso
nos cinco primeiros meses
deste ano íoi de Or$ 4 bl-
lhões 820 milhões, mostram-
do uni aumento nominal
superior a 55% e ceai da or-
dem de 5%.

TPétróbrás desconhece
novas áreas de risco
Embora já esteja, decidido que a plataforma

continental brasileira, com exceção da Bacia de
Campos, no Estado do Rio de Janeiro, será expio-
rada por empresas estrangeiras através de con-
trato de risco, o diretor do Departamento de Ex-
ploração e Produção da Petrobrás, Sr José Marques
Neto, declarou ontem desconhecer a medida.

O Sr José Marques Neto adiantou que com re-
lação a contratos de risco elaborou um relatório,
que Já encaminhou ao Conselho de Administração
da empresa, onde analisa os contratos firmados
pela Petrobrás hás, duas fases de licitação e apre-
senta sugestões. -

O diretor de Exploração e Produção não expli-
cou quais as' suas sugestões e enfatizou que delas
não faz parte a medida divulgada (ontem) pelo
JORNAL DO BRASIL de tornar área de risco' a
plataforma continental brasileira sem incluir Cam-
pos; Ele admitiu/entretanto, qúe as explorações e
a produção na Bacia de Campos estão sendo ln-
tensif içadas. , ' '

Programa da Companhia
de Alcalis sofre campanha
contínua de multinacionais

O presidente da Cia. Nacional de Alcalis, Edil-
son Tavares, denunciou ontem a existência de uma
permanente campanha de bastidores para criar obs-
táculos aos seus programas, feita pelas multinacio-
nais. "Mas' estamos tranqüilos, pou o Goveçno está
seguro de que tf Instalação da fábrica de barrilha no
Rio Grande do Norte (Alcanorte) e a ampliação da
de Cabo Frio. são da maior importância", desabafou.

Segundo ele, esta importância se deve ao fato
de que ao fabricarmos barrilha estaremos expio-
rando as nossas riquezas minerais, economizando
divisas, além de o país reduzir a sua dependência
cio exterior. "As multinacionais tentam nos derru-
bar dizendo que a barrilha 6 de pouca utilidade,
mas isto não é verdade, vide o crescente consumo.
Vamos continuar nosso trabalho, e, em 1981, com a
entrada em operação da Alcanorte, estaremos con-
seguindo maior independência".
BLOQUEIO

Brasília — O índice de in-
fiação em maio manteve-se
praticamente inalterado em
relação ao mês anterior, as-
sin&.ando alta de 3,2% —
contra 3,4% em abril — e
atingindo 35,1% nos últimos
12 meses, quando, no perío-
•-o compreendido entre
abril de 1977 e abril último
o nivel acumulado chegara
a 35,6%. Houve, portanto,
apenas um ligeiro declínio
nas casas decimais.

Ao divulgar ontem esses
dados, p Ministro da Fazen-
da, Mário Simonsen, após
informar que nos últimos
cinco meses os preços dos
produtos agrícolas eleva-
ram-se em 25,9%, enquanto
os dos produtos industriais
aumentaram em 14,3%, ide-
íendeu uma ação governa-
mental mais eficaz no setor
de abastecimento agrícola
no qual seu Ministério "ape-
nas pia >e nao apita". Se-
gundo ele, se a CEP (Co-
missão de Financiamento
da Produção) houvesse libe-
rado seus estoques de mi-
lho com maior rapidez,
existia a possibilidade de o,
produto não elevar-se de
Cr$ 120,48 a saca no Inicio¦ae maio para Cr$ 147,50 na
última semana.
COMPORTAMENTO

De. acordo com os dados
do Ministério da Fazenda,
a inflação acumulada nos
cinco primeiros meses do
ano ficou em 17%, contra
20,2% em igual período em
1977. O Índice de custo de
vida no Rio de Janeira, qúe
atingira \2,3% em abril, su-
biu quase um ponto pencen-
suai, chegando a 3,2% e
atingindo 36% nos últimos
12 meses, quando de abril
de 1977 a abril último assl-
nalou 364%. Em meio de
1977 o custo de vida atingi-
rá 3,5%.

Ja o Índice de Preços por
Atacado — disponibilidade
interna permaneceu no
mesmo nivel nó més ante-
rior, registrando 3,5% em
maio, quando no mesmo mêa
de 1977 íoi de 3,4%. Nos pri-
menos cinco meses do ano,
a acumulada do IPA assina-
lou 18,2% comi uma queda
de um ponto pereemmai em
relação a idêntico período
do ano. passado, quando fi-
cou em 19,2%. Comparan-
do-se o prazo de 12 meses
(maio ,de 77 a maio de 78
e abril de 77 a abril de 78.,
o IPA eievou-se, embora li-

MAIO
ÍNDICES 1 »7«, 1977

Preço» por atacado

(Disponibilidade interna) 3,5- 3,4
Custo de vida — Rio 3,2 3,5
Custo de construção — Rio 2,1 5,1

Geral de preços
(Disponibilidade interna) 3,2 3,6

JANEIRO A MAIO

ÍNDICES 1971 1*77

Preços por atacado '* '<

(Disponibilidade interna) 18,2 19,2
Custo de Vida - Rio . 14,8 20,8
Custo de construção — Rio " 16,4 23,9

Geral de preços
(Disponibilidade interna) 17,0 .. 20,2

DOZE AAESES
D* maio/77 Oe «br/77 Otdti/77

ÍNDICES a maio/7S i Ar./7» ¦ elei./71

Preços por atacado

(Disponibilidade interna) 34,4 34,3 35,5
Custo de vida - Rio 36,0 36,4 43,1
Custo de construção — Rio 35,9 39,9 44,7

Geral de preço»' 
(Disponibilidade interna) 35,1 35,6 38,8

'

geiramente: 34,4% contra
34,3%

Dos três componentes do
cálculo inflacdonário, o ln-
dice te Preços da Constou-
çãt Civil ho Rio de Janeiro
— que tem peso um — foi
o que mais caiu, ficando em
2,1% em maio contra 5,2%
no mês anterior — ou seja,
um declínio de quase três
pontos percentuais; nos pri-
Oielros cinco meses de 1978,
esse indice assinalou -16,4%
(contra 23,9% de Janeiro a
maio d3 1977), ficando, nos
últimos 12 meses, em
35,9, quando de abril de 77
a abril de 78 aiiüngira 39,9.

MAIOR CONTROLE

Apelar de os produtos
agrícolas normalmente au-
mentarem ho primeiro
semestre, seu crescimento
ém ;_o.9% nos úMmos cinco
meses (4,9% em maio) foi
apontado pelo br Mario
Henrique Simonsen como
um favor ponderável na in-
fiação do período, mesmo se
levando em conta que re-
presentam algo em tomo
de 40% no calculo inflado-
nário.

Apontou como "os vilões
de maio" o milho, o feijão,

o tomate e a batata e, em-
bora a elevação dos preços
dos produtos agrícolas, mes-
mo se levando em conside-
ração a seca, .há]a ficado
abaixo da verificada nos
primeiros cinco meses de
1977, durante os quais che-
gou a 28,8%, defendeu
maior rigor no controle da
politica de abastecimento,
criticando a CFP no caso
especifico das altas do mi-
lho.

Para o Ministro da
Fazenda, se a CFP houvesse
liberado mais rapidamente
seus estoques de milho, o
produto possivelmente hão
teria registrado uma. alta
de 47% desde o Inicio do
ano, o que significou uma
média de aumento mensal
no IPA em torno de 0,5% e
um impacto de 2,5% nos úl-
tdmos cinco meses.

.. '"No caso dos hortifrúti-
gránjelros" — observou o Sr
Mario Henrique Simonsen
— "é mais difícil, efeti-
vãmente, controlar melhor
o abastecimento, porque
não há estoques regulado-
res para eles; más no caso
do feijão e do milho, por
exemplo, existem tais es-
toques".

Brasília — O Ministro do Trabalho, Arnaldo
Prieto, .admitiu ontem que, em reunião com o pre-
sidente da Anfavea, três ministros frisaram o direi-
to de as empresas automobilísticas demitirem os
grevistas de São Paulo e proibiram o repasse de
qualquer aumento salarial que fosse concedido.' Ele
negou com veemência, porém, que o Governo lhes
tenha expressamente recomendado não negociar.

O Ministro da Fazenda, Mário Simonsen, tam-
bém confirmou ter estado com o Sr Mário Gamero
na manhã do domingo, dia 21, em Brasília, mas ne-
gou que houvesse pressionado a Anfavea para que
não atendesse ás reivindicações dos operários em
greve. Segundo ele, a entidade, durante o encontro,
não considerou legítimo o pleito dos trabalhadores.

indagaram do teor da reu-
nião.

"Eu disse ao Garnero" —
observou o Minitro da
Fazenda — "que o CIP não
permitiria o repasse idos re-
ajustes ao preço final do
automóvel, porque aumen-
tar salários elevando o pie-
ço ao consumidor è uma
mágica multo fácil, de se
fazer e nao resolve o pro-
blema de ninguém. Quanto
a um acordo entre patrõese empregados, afirmei não
termos nada contra".

De acordo com o Sr Ar-
naldo Prieto, o Governo
apenas fixou "as regras do
jogo": as empresas tinham
direito de demitir os grevis-
tas por justa causa e te-
riam proteção até policial,
caso decidissem fazê-lo e
surgissem, resistências, e"caso decidissem negociar,
deveriam fazê-lo por conua
do próprio dinheiro".

SEM CONSELHO
O conselho para não

negociar com os metalúr-
gicos teria sido transmitido
pelos Ministros Mário
Simonsen, Arnaldo Prieto e
Moraes Rego, respectiva-
mente da Fazenda, Traba-
lho e Casa Militar da Pre-
sidência, ao* Sr, Mário Gar-
nero, em reunião realizada
no último dia 21 de maio,
conforme informação apu-
rada pelo JORNAL DO
BRASIL em Tóquio."Em nenhum momento
foi dito que a indústria que-
ria dar o aumento nem que
o Governo não queria dá-
lo", assegurou o Sr Mário
Henrique Simonsen. Segun-
do o Ministro, o Sr Mário
Garnero "veio conversar
com o Prieto", avistando-se
com ele apenas en passam."Perguntem ao Prieto o que
ambos trataram", aconse-
lhou aos jornalistas que lhe

CFP alega que houve indefinição

O Sr Edilson Távora ex-
pllcou qúe às .multinacio-
nais as quais ele náo citou
nominalmente, na tentativa
de bloquearem a Cia. Nacio-
nal de Alcalis, estão pedin-
do ao Governo que retire da
empresa o controle'das Im-
portações de barrilha,
acabe com b monopólio. "Se
o Governo libemr as impor-
tações, todas as multinacio-
mais com fábrica aqui vão
comprar barrilha em seus
paises e acabaríamos fe-
chaaidó nossas fábricas',
argumentou. •

Ele acha que todo pais,
para fazer sua independên-
cia Industrial tem que se
sacrificar, e que para cons-
itruir a Indústria de. barri-
lha o único caminho é con-
trolar as Importações, para
evitar a concorrência dos
paises industrializados. "Se-
lia um crime liberar as im-
portações Justamente agora
que estamos gastando mui-
to dinheiro na ampliaçLo
da fábrica dé Cabo Frio e
na instalação da Alcanor-
te", afirmou o presidente
da CNA;' Ele garantiu que, apesar
das dificuldades e da re-

dução do orçamento da em-
presa este ano, as obras em
Cabo Frio estarão conclui-
das no inicio de 1979, com
a fábrica aumentando sua
produção de 150 mil tonela-
das paro 200 mil. Já as
obras da Alcanorte estão
dentro do cronograma,
devendo estar em operação
em 1981. Numa primeira
fase, esta fábrica, localizada
em Macau (Rió Grande do
Norte), produzirá 200 mil
toneladas/a d e barrilha,
atingindo, numa. segunda
etapa (por, volta de 1984),
400 mil t, o que reduzirá
bastante a dependência ex-
tema brasileira.

O Sr Edilson Távora dis-
se, também, que a empresa
Já está programando a ins-
talação de uma terceira fá-
brica, que seria localizada
em Sergipe. Os estudos de
viabilidade para a Implan-
tação desta unidade já fo-
ram feitos, e a CNA já con-
seguiu áreas dé calcário (a
barrilha brasileira é feita a
partir deste minério) e en-
trou em entendimentos com
a Petrobrás, que explorará
potássio na região, para que
ela permita que a .CNA reti-
re o sal natural que sobrar.

Desde o dia 25 de abru,
quando se ln_ciaram as ven-
aa., a Comissão de Financi-
amenjo da rroauçáo coio-
cou rio mercado Interno 160
mui 'toneiadas de milho de
seus estoques. O diretor do
Departamento de Comerei-
anzação da CEP, Petrõneo
Vieira, disse que a liberação
dos estoques poderia ter
sido antecipada, mas "a in-
definição das autoridades
superiores a respeito da im-
pokação è da conjugação
das vendas do milho dos es.
toques com o, produto im-
portado atrasou a opera-
ção".

"A CFP cumpriu u m a
programação traçada e au-
torizada em voto do Conab,
assinado pelos ministros no
mês de maio", disse ele,
acrescentando que e libera-
ção dos estoques .segurou o
aumento de preços do mi-
lho no mercado interno,
mias não foi suficiente para
fazer. o mercado retroagir.
Ele acha que os preços do
milho no mercado interno
não devem diminuir até a
entrada do produto impor-
tado, qüe será distribuído a
partir de agosto.

- De outubro do ano pas-
sado até o Inicio de março,

a op vendeu 900 mil tone-
Jactas,de milho de seus es-
toques no mercado interno.
As vendas foram parall-
sadas á espera das decisões
sobre importação e do es-
toque Operacional de venda
do milho importado, con-
jugado.com o produto dos
estoques. As primeiras dis-
cussões sobre o assunto
iniciaram-se no dia 17 de
abril entre os técnicos da
CFP e do Ministério da
Fazenda. A Cobec apresen-
tou proposta pára ser a
responsável pela comercia-
lização no mercado interno
não só do milho importado
pomo do produto dos es-
toques da CFP, que na
época tinha 600 mil tonela-
das.

O Ministério dá Fazenda
chegou a enviar ao Minlsté-
rio da Agricultura voto pa-
rà ser apreciado no Conab
contendo a proposta da
Cobec, mas o Ministério da
Agricultura apresentou uma
contra-proposta. Em seu
voto, á Agricultura indicava
a CFP como o órgão que.
deveria comercializar o es-
toque Interno, devido à ex-
pertencia que tinha no
setor. Outro assunto que

demorou para ser decidido
íoi o esquema operacional
da importação e o preço de
comercialização do milho
dos estoques é do impor-
tado. As discussões demora-
ram um (mês, e os Ministros
do Conab só assinaram o
voto com a aprovação do
esquema de operação do
mutio no início de maio. Á
CFP se antecipou ao voto
e no dia 25 de abril come-
çou a vender a primeira
partida de produto (na Sol-
sá de Cereais de São Paulo)
destinada à indústria de rá-
ção.

O Sr Petrônio Vieira disse
ainda que é possível a CFP
colocar á venda, em Junho,
quantidade de milho supe-
rior á que foi comercial!-
zada em maio. A progra-
mação inicial era de que
fossem vendidas cotas de
1600 mil toneladas nos
meses de Junho e julho e,
em agosto, quando serão
distribuídas 175 mil tonela-
das de milho importado.
Coiocar as 120 mil tonela-
das restantes do estoque.
Ele informou ainda que o
primeiro desembarque de
milho importado da Argen-
tina é aguardado para o dia
22 de junho.

Construção é mais cara no Rio

m

i
i

IBGE A
vinculado è Seer«t*ri» de Planejamento da

Presidência da República

TOMADA DE PREÇOS SUPAT/DEPAT n* 03/78

Contratação de Serviço de Vigilância

AVISO
ÍÀs 15 (quinze) horas, do dia 16 de iunho de 1978, o IBGE
realizará a Tomada de preçc» para contratação de serviço cie
Guarda e Vigilância par* unidades pertencentes ao Órgão,
sediada» no Município do Rio de Janeiro.
O Edital, com es condições gerais, encontra-se à disposição
dos interessados no Departamento de Patrimônio a Av. Franklin
Roosevelt, 146, 6.° andar, sala 601, no horário de 10 às 12
• de 14 às 17 horas, a partir de 5 do corrente mês.
Rio de Janeiro, 1.° de iunho de 1978.

CARLOS LESSA DE VASCONCELLOS
do Oepto. de Patrimônio

l\ CARL»
^. Chefe J

O crescimento do custo da cons-
truçãó de habitações foi mais
acentuado no Estado do Rio de Ja-
neiro nos primeiros três meses dò
ano, em relação a igual periodo de 77,
enquanto a evolução global no pais
revelou declínio, que foi mais inten-
so em São Paulo. Os dados constam
de estatística divulgada ontem, pelo
Banco Nacional da Habitação.

Segundo a pesquisa, de janeiro a
março último, o custo da construção
habitacional cresceu 3,69% no pais,
contra 5,59% nos mesmos meses do
ano passado. Em São Paulo, declina-
ram de 5,74%, em 77, para 3,40% este
ano e no Rio, subiram de 5,67% para
5,92% comparados os mesmos perío-
dos.

Nos últimos 12 meses, como mos-
tra o gráfico, a queda no crescimen-
to do custo da construção no pais
tornou-se evidente desde agosto de
77 e bastante acentuado, em São
Paulo, desde novembro último. No Rio,
entretanto, após quedas constantes,
os índices passaram a evoluir a par-
tir de janeiro deste ano. Na variação
mensal, porém, o Rio teve uma ex-
pansão inferior à de São Paulo, re-
gistrando 1,9% e 2,2%, respectiva-
mente.

No Estado do Rio, a cidade que
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teve o maior aumento no custo da
construção habitacional nos primei-
ros três meses do ano foi Petrópolis,
que registrou 10,03%, seguida por Fri-
burgo, com 8,60%, e Volta Redonda,
com 8,35%. A Cidade do Rio de Janei-
ro teve um crescimento de 7,87% de
janeiro a março último, enquanto São
Paulo apresentou alta de apenas
4,65%.

Sindicato se recusa
a aderir à convenção

São Paulo — O presidente
licenciado do Sindicato dos
Metalúrgicos de Santo An-
dré, Benedito Marcilio da
Silva, recusou ontem pedido
da diretoria da Chrysler do
Brasil para assinar um
documento, elaborado pela
.empresa, que estendia os
11% de aumento, decididos .
na véspera na Convenção
salarial acertada entre o
Sindicato de São Bernardo
e o Sinfavea (Sindicato da
Indústria Automobilística)."Para mim esse acordo
não foi levado ao conhe-
cimento dos trabalhadores.
Além disso, os 1 mil 800
operários da Chrysler te-
riam aumento idêntico ao
p r o metido anteriormente
pela Ford, da ordem de 15%
em duas parcelas. Como eu
posso assumir agora um au-
mento que eu, além de nao
pedir, ficou multo abaixo,
daquilo que foi reivindica-
do'', assinalou o Sr Benedito
Marcelo.
QUADRO ATUAL

Na região de Santo An-
dré, os 1 mil 800 operários
da TRW Oemmer paralisa-
ram ontem sur_s atividades,
reivindicando melhoria sa-
larial. Os operários não
aceitaram a proposta inicial
da empresa de 10% de au-
mento em duas parcelas,
pedindo 10% de imediato e
5% em agosto.

Na Chrysler, os 1 mil 800
operários horistas dos seto-
res de montagem e usina-
gem foram cientificados on-
tem, atíavés de comunicado
afixado no quadro de avl-
sos, -de que o aumento será
de 11% e mais 13,5% de an-
tecipação em parcelas.

A Romd SA, depois de
uma paralisação de quase
duas horas de seus 400 em-
pregados, aprovou a cen-
cessão de aumento de 10%
a 15%, que entrou em vigor
ontem. Quem ganha menos
receberá cs 15%.

A diretoria da Mecânica
Lido Ltda aprovou aumento
de 10% para os operários
que recebam até oito sala-
rios mínimos mensais. O
aumento entrou em vigor
ontem.

No final da tarde, 80 em-
pregados.da Calvi SA In-
dústria e Comércio parali-
saram suas atividades rei-
vindicando aumento de
20%. A diretoria da empre-
sa ficou de estudar a pro-
posta.

Os 400 operários da Col-
dex voltaram ao trabalho,
mesmo não concordando
com o aumento de 5% apro-
vado pela empresa. Ate o
dia 12, a diretoria da Col-
dex responderá sobre os
(restantes 10% salientados
pelos operários.

A diretoria da Ornlex S.A
negou que tenha ocorrido
qualquer paralisação na
empresa. O diretor de Re-
lações Industriais informou-
que a empresa já havia
previsto uma antecipação
de 20% e que ontem rece-
beu um pedido do Sindicato
solicitando aumento ime-
dlato de 25%. Nos próximos
dias ela dará resposta. "

A diretoria da Motores
Perkins SA confirmou que
seus 1 mil 520 horistas rece-
berão aumento de 10% que
entrou em vigor ontem.

Belo Horizonte — O Se-
oretário de Indust ia e do
Comércio de Minas Gerais,
Sr Márcio Garcia Vilela, de- .
clarou ontem que "por .
questão de compostura, de '.
dignidade, Minas não aceita .
entrar em leilões para a ob- ".
tenção de investimentos". ,
Ele destacava, na ocasião, .
o interesse do Governo do ,
Estado na transferência da ,
fábrica de bicicleta*. Mo- ,
nark de São Paulo para Ml. ,
nas Gerais.

Eie confirmou que as au- ,
toridades estudam as con- j
dições para coiocar a Mo- ,
nark em Juiz de Fora e de- .
clarou que "no processo de ,
negociação não se sentirá ;
pressionado para ceder :
além do que é devido, pelo •.fato de o investidor ter ou- ;
tro Estado como opção", co- •
mentando rumores de que •
a fábrica poderia ir para ;
o Rio de Janeiro. O investi- •
mento da indústria em Mi- .
nas, informou, seria de Cr|
900 milhões. ¦

NEGOCIAÇÕES y\ t
O Secretario de Indústria ;e do Comércio mineiro ,adiantou não haver ainda .nada decidido a respeito, ,"já que as condições para ja implantação da indústria \

estão em discussão pelo Go-' •
verno do Estado" e ressal- 

'
tou p interesse de Minas pe- ;
lo estabelecimento da Mo- ;nark lá, "por tratar-se de ;uma indústria "sofisticada • •
de investimento razoável."

Frisou que "o que Importa
é balancear bem o que po- <
deremos oferecer com os re- <
tornos que a vinda da Mo- •
nark poderá trazer a Ml- •
nas". Para ele, as condições -
do Estado, uma vez defini- !
das, não sofrerão alterações •
posteriores, diante de possi- .
veis opções mais vantajo- •
sas. a serem oferecidas à
empresa por outros Esta- :
dos."

Outro projeto em dis- .
cussão pelas autoridades'.
mineiras é a possível trans- :
ferência. da Motores Eletro
Brasil SA, de São Paulo, pa-:
ra Minas. Segundo o Sr
Márcio Vilela, "as condições"
estão sendo examinadas •.
parecem muito boas. O to- '
vestimenta total é de cerca'
de Cr$ 300 milhões e, caso'
concretizado o acordo, a fá-;
brica será Instalada em Po. •
ços de Caldas, no Sul de
Minas". A Motores Elefco'
Brasil fixaria em Minas-
duas fábricas, unia para
motores e outra de compo-;
nentes desses motores.

SAO CAETANO DO SUL
A General Motors con-

cordou em estender o au-
menito concedido por outras
empresas do setor a seus
operários, de São Caetano
é São José; dos Campos, que
receberão 11% e mais 13,5%
de antecipação. A Flreatone
aprovou aumento de 10%
até oito salários mínimos,,
o mesmo acontecendo, com
a Good-year do Brasil.

A diretoria do grupo Vil-
lares estendeu' o aumento
de 5% aos 2 mil operários
de Aços Villares de São
Caetano do SuL Inlcialmen-
te, o aumento só abrangia
os operários da Equipamen-
tos e Fenropieças Villares de
São Bernardo do Campo. Os
operários da Aços Villares
também ficarão aguardan-
do a resposta sobre os res-
tantes 15%, que o Sr Carlos
Villares admitiu que ve-
nham a se concretizar até
o dia 12.

AUTOPEÇAS
O presidente do Sindicato

dos Metalúrgicos dle São
Bernardo do Campo, Luís
Inácio da Silva, (lula), con-
firmou ontem que manterá
encontro, na próxima sema-
na, com o presidente do
Sindlpeças (Sindicato Na-
cional da Indústria dé Au-
topeças), Luiz Eulálio Bue-
no Vidigal Filho, opòrtunl-
dade em que será discutido
o problema salarial nas 50
indústrias do stetor existen-
tes na região.

Concentração ;
é criticada 4

Belo Horizonte — O presi-'
denre do Conselho Diretor'
da Associação Comercial de'
Minas, Sr José Romualdo;
Cançado Bahia, disse ontem,
que. "o grau de concen-
tração, mesmo em termoi,
regionais, chega no Brasil,
as raias do absurdo". Para,
apoiar essa afirmativa citou,
«.imo o exemplo o Estado,
do Rio, no qual 661 novos
projetos industriais, no va-
lor de Cr$ 124 bilhões, está-,
riam sendo implantados,:
78% deles na área do Gran-.
de Rio.

Observou, ainda; que "o
objetivo da desconcentração
especial do desenvolvimento
é uma meta que tem sido'
muito proclamada e, no
entanto,; Vem sendo multo'
mal executada". Afirmou
também que "o empresário
mánairo está certo de que
é perfeitamente possível
conciliar uma economia li-
vre com os resultados mais
legítimos da democracia".

O Sr José Romualdo Can-
cado criticou "a excessiva
carga tributária, por contri-
bulr para a descapitalização
da economia privada do
país", dizendo que "na me-
dlda em que se reduza esta
carga, que é um dos compo-
nentes dos custos de pro-
dução, abriremos boa pers-
pectiva d e transferência
desta economia fiscal em
benefício da folha de paga-
mento". Tal transferência,
para ele, "estimulará os ne-
gócios no mercado interno,
fortalecendo o poder aqulsi-
tivo da população".

UNS, TOSTES & WALTER
ADVOGADOS
COMUNICA

A ABERTURA DE SEU ESCRITÓRIO EM SÃO PAULO
EM ASSOCIAÇÃO A

NORONHA, MACHADO & SALLES -ADVOGADOS
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1 698 — 6.° andar, cj. 42

Telefone 212-2495
Telex 2122837 LTCL BR

São Paulo - SP - CEP-01452
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Lira anuncia médias móveis
do compulsório em 1 semana

São Paulo — O diretor da Área Ban-
caria do Banco Central, Ernesto Albre-
cht, revelou ontem que nas próximas
quinta-feira, em São Paulo, e sexta-feira,
tio Rio, o presidente do Banco Central,
Paulo Lira, anunciará a alteração na sis-
temática dé recolhimento compulsório
pelos bancos comerciais, que "deixará de
ser estático para se tornar mais dina-
mico".

Segundo explicou, a nova sistemáti-
oa de recolhimento com base em médios
níveis qulnzenais (atualmente são men-
sais) obrigará os bancos a aoompanna-
tem, diariamente, o percentual de 35%
tobre seus depósitos à vista recolhidos ao
Banco Central. A vantagem é que os ban-
cos poderão sacar sobre os recursos exce-
dentes ou mesmo sobre o percentual de
85%, desde que ao final de cada quinze-
na "apresentem equilíbrio referente ao
compulsório".

¦*¦*¦¦ ¦ ¦ ¦"" '.*i -y-'t'-'-.i ¦ '

Penalidade
O diretor da Área Bancária e o dire-

tor de Mercado de Capitais do Banco
Central, Sérgio Ribeiro, participaram de

. almoço na Federação Brasileira das As-
sociação de Bancos (Febraban), presi-

i dida pelo Sr Roberto Bornhausen, tam-
bém presidente do Unibanco. -

Albrecht disse que "se os bancos não
demonstrarem esse equilíbrio ao final da
quinzena, sofrerão uma penalidade, queainda está em estudo". Sérgio Ribeiro
acrescentou que com essa medida os ban-
cos poderão resolver os problemas de
pressão na caixa, que se apresentam em
picos. O diretor da Área Bancária aduziu
que "se a rede bancária souber aplicar
as novas medidas, elas se tornarão bené-. ficas para todos".

Ernesto Albrecht explicou ainda que
Já estava em vigor desde ontem o ma-
nual de normas e instruções para a Área
.Bancária, "uma espécie de CIC (Cadastro
de Identificação do Contribuinte) do
Banco Central". Disse, também, que a
obrigatoriedade de inscrição do CGC e
CPF mos cheques, que entraria em vigor
a partir de 1» de Junho de 1978, foi adia-

da para lv de janeiro de 1979, atendendo
pedido da Federação Nacional de Bancos
e da Febraban.

Juros
O presidente da Febraban, Roberto

Bornhausen, disse que "há expectativa
de alta nas taxas de juros nos próximosmeses, embora sei mantenham estáveis
no momento". Para o presidente do Ban-
Co Auxiliar, Rodolfo Boníigliolá, no en-
tanto "dentro de dois ou três meses po-dera .haver uma baixa nos juros", res-
saltando para isso a boa liquidez existen-
te no mercado financeiro.

O diretor da Área Bancária do BC,
Ernesto Albrecht, salientou que "os re-
cursos externos que estão entrando apre-
sentam o maior fluxo de sua história. Is-
so mostra a boa imagem do pais no exte-
rlor". Sobre os juros, disse que as taxas
continuam estáveis e que "a política ado-tada pelo Ministro Simonsen, de conteros meios de pagamento, é acertada. Es-
tou com o Ministro e não abro".

A opinião de outros banqueiros sobre
os juros foi a seguinte: -

Jofre Alves de Carvalho, presidentedo Banespa: — "A taxa de juros alta é
uma conseqüência direta da inflação". Os
depósitos do banco atingiram Cr$ 35 bi-
lhões em abril, com crescimento de 140%
sobre abril de 1977.

Lázaro de Mello Brandão, diretor-ge-
rente do Bradesco: — "Há perspectivasde baixa nas taxas de juros. Estamos
sentindo isso no mercado". OBradescú es-
pera fechar o semestre com Cr| 35
bilhões em depósitos, sendo Cr$ 2,5 bi-
lhões com prazo fixo, e Vai elevar seu ca-
pitai, em julho, para Cr$ 3 bilhões 625
milhões. ;-.:¦.'¦ M

Carlos Alberto Vieira, presidente do
Banco Safra: — "Não há perspectiva de
que da nas taxas de juros devido à liqui-
dez no mercado; Além disso, os bancos
estão pagando alto pela captação de re-
cursos, e isso, sem dúvida alguína, se re-
fletirá na rentabilidade das instituições
ao final do ano. Nossa rentabilidade seca
diminuída sensivelmente em 1978".

CSN prevê para 1978
despesa de Cr$ 2.1 bilhões
devido a obras de expansão

As despesas financeiras da CSN — Companhia
Siderúrgica Nacional devem alcançar este ano maisde Cr$ 2,1 bilhões — contra Cr$ 1,5 bilhão em 77 —
face ao esquema de financiamento para o Es-tagio-HI da Usina de Volta Redonda, que exigiráaté 1982 recursos no montante de 3 bilhões de dó-lares.

Os números foram fornecidos ontem pelo dire-tor-financeiro da empresa, Gilberto Galvão, convi-dado ao almoço-reunião da Abamec-Rio (Associa-çao Brasileira dos Analistas do Mercado de Capi-tais). A platéia habitual estava reduzida à metade— menos de 30 pessoas — o que foi atribuído àtransmissão do início da Copa do Mundo pela TV.
EMPRÉSTIMOS

Gilberto Galvão mostrou
que o esquema de financia-
mento aprovado para o Es-
tágio III demandará em-
presttmos externos de 470,4
milhões de dólares; empres-
timos nacionais da ordem
de 1,6 bilhão, mais 925.3 ml-
lhões de dólares em recur-
sos próprios. O cronograma
de amortização vai de 10 a
12 anos, mas eie acredita
qüe "as Inversões poderãoiser recuperadas num piazo
de 13 anos e já em 84 a ge-
ração de caixa será Dastan-
¦te, razoável. Inclusive com
sobras:*.

Devido a esse quadro, as
despesas financeiras opera-
cionais somaram Cr$ 614
milhões em 77, e ás nao
Operacionais Crx 912 mi-
lnoes. Paia este exeicicio.

a previsão é de Cr$ 1.6 bi-ihão para as operacionais
e Cr$ 560 milhões para asnão operacionais — num
total, portanto, de Cr$ 2 bi-lhões 160 milhões; 42% amais do que no ano pas-sado.

Só em equipamentos se-
rão gastos 1,5 bilhão de dó-
lares, para outro 1,5 bilhão
em construção e montagem.
Essa inversão permitirá que
a produção atual de 205 mil
ton de aços não planos pas-
se a 394 mil; a de 366 mil/t
de. planos não revestidos
cresça para 1,6 milhão/t; •
as 715 mil/t de planos re-
vestidos alcancem 1,6 ml-
lhâo. A área construída se-
rá acrescida de cerca dé 800
mil metros quadrados.
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Simonsen aceita rever
divida da Transbrasü

.Madison culpa seca e juro alto
Curitiba — Contendo alegações

como "o dinheiro, além de caro, tor-
na-se oada vez mais escasso e a re-
dução no melo circulanto é notória no
Paraná e Santa Catarina em decor-
rència dos reveses que a agricultura
e a pecuária têm sofrido nos últimos
meses", o pedido de concordata pre-ventiva impetrada pela Madison S/A
Importação e Coméroio toi .deferido
peto Juiz da Ia. Vara da Fazenda de
Ouritiba. i'-;

A empresa argumenta que os pre-
Juízos causados pela estiagem, "So-
mados a outros fatores, redundam em
redução no lucro e, com isso, na im-

possübfliúadie de satisfação pontual e
Integral, dos nossos compromissos".

• Esta é a primeira empresa paranaen-se a evocar a seca que assolou o Es-
tado por quatro meses como causa de' seus problemas.;

A Madison possui uma cadeia de
lojas especializadas em materiais de
escritório, eletrodomésticos e móveis
operando no Paraná e Santa Catari-
na, contando, atualmente, com 350
funcionários. Seu passivo é de Or$
47,4 milhões e os bens do ativo so-
mam Cr$ 76,5 milhões, dos quais Cr$
40 milhões de crédito a receber Jun-to a terceiros em 24 meses. v

- Brasília — O Ministro da
Fazenda, Sr Mário nenri-
que Simonsen, disse ontem
que se o Banco do Brasil
e o Ministério da Aeronáu-
tica decidirem reescaionar
os débitos da Transbrasü,
ao redor de Cr$ 228 milhões,
nada terá a opor á medida.
A afirmação foi feita após
rápida reunião entre ele e
dirigentes da empresa, com
quem assegurou não haver
tratado do problema."A prorrogação .dos débi-

: tos me parece um assunto
bem equacionado, mesmo
porque a Transbrasü exibiu
uma recuperação muito boa
no ano passado e continua
em f r a n c a recuperação",
declarou o Sr Mário Henri-
que Simonsen. O diretor da
Transbrasil, Glauco Lessa,
por seu turno, revelou após

a reunião que o lucro opera-
cional bruto da empresa no
primeiro quadrlmestre do
ano foi de Cr$ 42 milhões,
quase o mesmo volume de
todo ò lucro obtido durante
o exercido de 1977. *

Segundo o Sr Glauco Les-
sa, ex-Presidente do Tribu-
nal de Contas da União, o
índice d e aproveitamento
dos aviões da Transbrasü
deverá atingir, neste ano,
cerca de. 60%, 10 pontos
percentuais acima do índice
verificado no ano anterior.
Informou ele que, já no
próximo mês d» agosto, a
empresa incorporará mais
um Boing 727-100 á sua f ro-
ta e até o fflpal do ano,'
mais um outro, do mesmo
tipo, entrará em operação,
perfazendo um total de 12
aeronaves 727. ., í
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Bolsa do Rio
Os número» do pregão

Papiis maia negociados a vlrte, em dinheiro: Petrobrás PP
EX/D (28,63%), B. Brasil ON (10,68%), Brahmi PP
EX/D (6,98%), B. Brasil PP (6,11%), Belgo OP (5,80%).

Ne quantidade do títulos: Petrobrás PP EX/D (21,41%), B.
Brasil ON (13,12%), Brahma PP EX/D (6,46%), B. Bra*
sil PP (5,98%), Belgo OP (5,83%).

Ações governamentais (por Cr$ mil): 60526 (55,58%).
Ajões privadas (per Cr$ mil): 48 367 (44,42%).
IBV: médio 5500 (mais 1,2%). Final: 5486 (mono* 0,3%).
IPBV: 416,5 (méis 1,3%).
Mídia SN: ontem: 95 909, anteontem: 94 769, hi um* se-

mana: 89 791,. há um mfa: 89 804, ha um ano: 80 685.
Oscilação: Das 24 a(ões do IBV, 17 subiram, quatro caíram,

.. uma ficou estável e Mannesmann PP e OP não foram
negociadas.

Maiores altas do IBV: Nova América OP (10,75%), Riogran*
dense PP EX/D (3,54%), Unlper PÉ «,64%), Docas OP
(2,31%), Brahma OP ÉX/D (2,27%).

Maiores baixaa do IBV: Petróleo Ipiranga PP (1,54%), Light
OP EX/DBS (1,39%), B. Brasil ÒN (1,09%), W. Mar-
rins OP (0,44%).

Volume negociado

A vista
A termo
Total . ,
Mal* baixo do ano (2/1)
Mais alto do, ano (13/3)

Quantidade

40 127 536
8 115 666

48 243 196
24 044 694
91 525 281

Cr$

89 499 685,83
19 394 006,98

108 893 692,81
51 065 927,91

252 354 598,78

EMPRESAS

A A&sembléia-geral do
Banco Interamericano de
Poupança e Empréstimo
(Biape) com sede em Oara-
cas, deve eleger o atual di-
retor do Centro Brasileiro
de'Poupança e Empréstimo,
Emmanuel Sader, seu novo
presidente, em substituição
a Luiz Carlos Vieira da
Fonseca — cujo mandato se
encerra em setembro. A, as-
sembléia será realizada du-
rante a 16a Conferência In-
teramericana de Poupança
e Empréstimo pari Habi-
tação, que reunirá em Quito
(Equador), entre os dias 4

e 7 próximos, os emprésti-
mos do setor e o presidente
do BNH, Maurício Schul-
man.

Emmanuel Sader Já foi
vice-presidente da Abecip e
de empresas privadas, como
a Solar, na época em quefoi assumida pela Delfim.
Também fez parte ido Con-
selho de Administração do
Banco de Desenvolvimento
do antigo Estado do Rio, di-
rétor da ex-Coderj è funcio-
nário da Verba (do grupoUnibanco).
e A convidada de boje ao
almoço-reunião da Aba-
mec-Rio (Associação. Brasi-
leira do» Analistas do Mer-
cado de Capitais) é. a White
Martins, No Clube Comer-
c»ál,às l3h. ; 

';;"
Começa dia :iaZ deste

mes o curso de underwri-
ting promovido pelo, Ibmec
(Instituto Brasileiro do
Mercado de Capitais).
Noções de marketing, o un-
derwrlting sob a ótica, da
companhia e a operação de
lançamento em si são os
pontos de maior ênfase do
curso.

No quarto dia de reali-
gação da Fenit, -» Nova
América > já alcançou sua
meta de vendas. A cana-
dense Hathaway — que fa-
brica a camisa social mais
cara da América do Norte— fez a maior encomenda.
A feira se encerra domingo,
no Anhembi (SP). .

Complementando o dSvi-
dendo dé Cr$ 0,08 (or ação
relativo! ao 4° semestre de
77, ia FJjty — Fábrica Nacio-
nal de Vagões — inicia dia
5 o pagamento de mais Cr$
0,12 do segundo semestre.

Ainda em fase de subs-
crição: Acesita, (100%, «om
valor nominal de Crf i;05)
e A«os VUlares (26,25%, a
O* 1 com ágio de Cd Ü^O).

Cotações da Bolsa de São Paulo
Abert. MM. Nch. Quant. Abert. MM. Fedi. Ornei.

1.000

Acesita op

Mpergetes ep
Alpargetaepp

> AmazOnieon
And Clayten ep
Anhanauere ep
Anterctica pp
Amo pp
Arte» pp ;
AuxiHar SP pn

Bendeir Inv ppBanespe on
ewKipi pn
Barb Grane ep

. leias Brasil ep- Belgo-Míneir op
Benzenex pp
BIC MonerlTop
Brad invest on ,
Brad Invest pn
Bradesco on
Bredeaeo pn
Brahma pp
BrasH on
Brasil, pp
Brasil pp
¦rasimet ep
Irasmoter op

Cacique ep ¦'
Cacique pp
Cef Brasilei ppCasa Anglo ep
Cate Anglo pp
Cim cSÍ* pp
Cim Itaú pp
Chn Itaú pp
Cim Paraíso ep
Clmef op
Cebreef er ppCobreeme pp
Cem e Ind SP pnConcisa op
Cencretex pp

Cenfrio pp/bCom. Real pn/d
Cens. Real pn/e
Cons. Real pn/f
Cone. Reel on
Const. A. Lind. op
Cens». A. lind. pp
Const. Beter pp
Copes op
Copai pp

un
2.30
3,10
2,95
0.85
2,08
075.
1.15
2,40
1.03
0,90

0,41
Ul
1,26
l.«.
2*0
2.40
2,17
0,30
0,5»
1,52
1.56
2JO0
1,V0
2,43
1^2
2,28
IM
0M
3,8»

3*0
3,40ua-
3,10
3,05
0,71
440
4^0
2,98
QJO
4.30
1.12
2,10
1,00
1*2
275

0,42
0,80
0*0
0*0
0*0
M5
1,20
1,05
0*5
1/»

Diâmetro Emp. o* 1,02
Diâmetro Emp. pp 1*2
Doces Santos op 1*3

Elekeirei pp...•_ op
Ericsson op
blj». Catar, pp/b

is SpKttmlt

Fer. Lem. Brás. op
Fer. lem. Iras. ppFerbese pe/e
Ferbese pp/e
Ferro Bres. ep -
Ferro Brás. pp
Ferro Bre*. pp
Ferro Liges pp
Fin. Bradesco on '
Ford Brasil op
Ford Brasil pp
Francês Bres. on
Francis Ital. on
Francis Ital. pn
Fund. Tupy op
Fund. Tupy pp

Guararapes op
Heleno Foni. op
Heleno Fons. pp

Ibesa op
Ibesa pp/a
Ibesa pp/b
Iguaçu Cafí pp/e
Iguaçu Cafí pp/b
Ind. Hering pp/e
Ind. Villares op

Ind Villares pp
Itaubanco on
Itaubanco pn
Itausa on
Itausa pn

0*B
2*0
4*2
1.55
0,70
3,17
4*0
2,25

1,20
1*5
2,15
2,10
4,15
4.05
3,90
2*5
1.45
1,13
1,11
2*5
1,27
1,20
0,87
0,91

3,05
0,80
0,67

1,60
1,80
1,90
2,10
1,85
1,06
2,35

2,85
1,75
1,25
3,62
3.08

1.05 1,03
2*3 2,35
3,10 3,11
2.98 2,98
0,85 0,85
2*3 2*0
0^5 0,75
1,15. 1,15
2,44 2,45
1.04 1,10
0,90 0,90

0,41 0,41
1,22 Ul
\» U6
1^2 l.«
0,00 2,00
2,40 2^0
2^1 2^0
0*0 0,30
0,58 0,57
1,52 1,52
1.56 1,56
2,00. 2.00
1,90 1,90
2,40 2,40
141 1.78
2.29 2^5
2.11 2,16
0,90 0,90
3*6" 3,85

3.00 3,00
3,35 3,40
1.V0 1,90
0,13 3,20
3*5 3.05
071 0,71
440 4,60 .
4*6 4,40 .
3,00 3*6
070. 0,70
4.30 4,30
1.12 1,12
2.16 2,IV
1,00 1,00
1,08 1*2
275 275

OM 0,43
0*0 0*0
0*0 0*0
0*0 0,80
0*0 0*0
1*5 1*5
1,20 1,25
1.05 1,05
0*5 0*5
1*2 1*9

1,02 1,02
1*2 1,02
1*4 1*5

0*8 o,as
1.99 2*0
4,02 4,02
1.57 1,5*
070 0,70
3,49 3*0
4.00 4,00
2,25 2,25

1.20 1,20
1*i 1*5
2^3 2,15
2.10 2,10
4,15 4,15
4*5 4,05
3,90 3,90
2.04 2,01
1,45 1,43
1.13 1,13
1.11 1,11
2*5 2,09
1,27 1,27
1,20 1,20
0,88 0,88
0,94 0,95

3.05 3,05
0,79 0,79
0,67 0*7

1,55 1,55
1*0 1,80
1,90 1,90
2,10 2,10
1,85 1,85
1.06 1.06
2*5 2*5

1 120
.434

260
155

1
285
20
10
80
96
54

15
256• 41 •
526' 5

3
1 213

20
.62
36
BI
18

54»
175-
695.

1 465
U¦ ¦ 
S

M
¦ s
&í

1UO
76/
128
265

60
13»
146

2
. 5 .

86
721

6
5
4

50
5

19
60
4

133
334
90

119
645

2,85 2,85
1,75 1,75
1,25 1,25
3,62 3,62
3,08 3,08

20
21
9

200
386

10
¦ 419

1
213
121
45

200
200
120
50

110
194
280-57

18
10
10
30

119
22

102
846

30
. 90

5

551
30

200
4

10
20
80

130
80
64

Lacta op
lacte pp
Light on
Light op
lojas Amerlc op
lonaflex pp

Maneie op
Mangel» Indi op
Meqs Plret pp
Mec Pesada pp
Melhor SP op
Merc S Paulo pn ;' 
Merc S Peulo pp
Mesbla pp
Mesbla pp' -. .'
Metal leve pp
AAolnho Sent op

Nacional on
Nacional pn
Nakata pp
Nordon AAet op
Noroeste Est pp .

Ornlex pp

PBK Emp Imob pp
Per Columbia op
Perdigão pp
Petrobrás on
Petrobrís pn
Petrobrts pp
Pir Brasilia ppa
Pirelli op
Pirelli pp
Pia Monsanto pp
Preme» pp

Real en
Real pn
Real Cia Inv on
Real Cia Inv pn
Reel de Inv on
Reel de Inv pn
Reel Part pna

Reel Part. pnb
Reel Part. on
Refr. Perene pp

Schlossor pp.
Servix Eng. ep
Sharp pp
Siam. Útil. pp
Sid. Açonorte op
Sid. Açonorte ope
Sid. Coferraz op
Sid. Riogrand. pp
Sifco Brasi pp
Solorrlco pp
Sorana op
Souza Crui op

,'T. Janer pp
Tecei. S. Jos« ep

1,70
1^0
0,67
0,72
3,20
2,00

3,05
1,22
0*5
2,20
2,95
1,25
1,25
3,13
3,00
3,10
1*4

0,74
0,74
1,10
3*0
2,40

1,70
MO
0*8
0,73
3,24
2,00

3,05
1,22
0*5
2,20
2,95
1,25
1,25
3,13
3,00
3,11
1,59

0,74
0,74
1,10
3,80
2,40

1,70
1,40
0,68
0,74
3*0
2,00

3,05
1,22
0*5
2,20
2,95
1,25
1,25
3,07 

'

3,00
3,12
1,63

0,74
0,74
1,10
3,80
2,40

1,70 1,70 1,70

Telerj on:
Telesp. oe
Telesp. on
Telesp pe
Telesp - pn
Tex. G. Galfat pp
Transauto pp
Transbrasü on
Transbrasü pn
Transparaná pp
Tub. Bresillt op
Tur, Bradesco on

Unibanco on
Unibanco pn
Unibanco pp
Unibanco pp
Unipar pe

Vale R. Doce pp
Valmet op
Varig pp
Veplan oe
Veplan pe

Wagner op
Wagner op -
Wagner pp
Wagner pp

Zanini op
Zanini op
Zanini pp

1*5
0,77
1,95
2,20
275
2,93
3,16
1,70
1,55
2,95
1,90

1,06
1,03
170
1,72
1,00
1,00
0*0

0,80
0,80
1.54

1,80
0,68
2,75
1,10
0,71
0,74
0,50
1.14
1,20
1,05
2,00
3,07

1,25
4,05
0,14
0,14
0,11
0,38
0,40
0,71
2,48
1,10
1,15
1,15
3,85
1,16

0,92
0,75
0,80
0,70
7,50

1*0
1,08
1,19
1,90
1,90

1,05
1,00
1,05
1,00

1*0
1,30
1,50

1.55
0,77¦1,95
2,23
2,75
2,97
3,16
1,74
1,55
2,95
1,91

1,06
1,03
1,70
1,72
1,00
1,00
0*0

0,80
0*0
1.54

1*1
0,68
2*2
1,09
0,71
0,74
0*0
lf17
1,20
1,05
2,00
3,12

1,25
4,05
0,14
0,14
0,14
0,38
0,41
072
2,48
1.10
1,15
1,14
3,85
1,16

0,92
0,75
0,80
0,70
7*0

1*1
1,08
1,19
1,90
1,98

1,05
1,00
1,05
1,00

1*0
1,30
1,50

1*5
0,77
1,95
2,24
2,75
2,97
3,16
1,75
1*5
2,95
1,92

1,06
1,03
1,70
172
1,00'
1,01
0,80

0,80
0,80
1,54

1*2
0,68
2,85
1,03
0,71
0,74
0,50
1,16
1,20
1,05
2,00
3.15

1,25
4,05
0,14
0,13
0,13
0,38
0,43
0,72
2,48
1,10
1,15
1,13
3,85
1,16

0,92
0,75'
0,80
0,70
7.50

1,31
1,08
1,20
1,90
2,00

1,05
1,00
1,05
1,00

1*0
1,30
1*1

110
10
16

167
.236

80

100
41
45
10
2

400'
105
308
298
251
332

2
1 4
400

5.
25/

200

3-.4 '
10

360

1 600
451
359
122

' 10
200

91
256

6
60

4
21
90

35
21
10

50
1 940

347
11

113
2

356
176
29

215
2

114

43
50
13

148
97
14
57
30
10

, 10
3

365
10
2

34-38

30
8

10

165
•16

1 549
1

36

15
10
22
30

5
1

100

Cotações da Bolsa do Riot
Titulo*

EM CRUZEIROS
Fech. *

Ver.: lucrai. Qaant.
¦ed. are78 (lOOOj'
ar». jansltM

Aceslte c/da ep
Alpargata* ex/db pp
Aretu ep
C. Banha op
B. Brasil on

1,04
2,91
0,70
2*5
1,82

2,28
1,19
2,53
2,40
1,03

1,30
1,25
0,74
0,74
1,50
1,68
0,70
1,10
2,00
1,90

2,20
2,45
3,13
4*1
0,70

B. Brasil pp
Bametindus en
B. Brasil p/reta pp
Belgo op
Banerj pp

Banespe ex/b pp
b.. Itau pn
8. Nacional on
B. Nacional pn
BNB ex/d on

BNB ex/b pp
Bozeno en
Bozano pp
bradesco exVbt en
bradesco ex/b» pn

Brehme ex/d op
Brahma ex/d pp
C. Anglo ex/db op
Cimento Ceu* pp
Cesp c/d pp

A. Claylon ex/d op 2,06
Cemig c/db pp 0,90
Cernia ex/dbs pp 0,60
S. Cruz ex/db op 3,12
Cate Brasilia pp 1,89

CSN c/d pp 0,70
Doces. op 1,34
Duratex en 2,30
Duratex ex/d op 2,30
Duratex ex/d pp 2,00

Abremo Ebérle pp 2,45
Éretrotxis/B ex/d pp 0,75
Ericsson ex/db op 1,51
Estrele ex/d op 3,50
Estrela ex/d pp 4*0

Ferbasa pe 2,14
Ferbasa pp 2,15
Fertisui pp 3,10
Geròau ex/d pp 1,10
Inv. Iteu en 3,62

Inv. Itau
Cim. Itau ex/b
light ex/dbs
L. Americanas
L. Brasileiras

pn 3,08
pp 3,00
op 0,70
op 3,15
op 3,20

1. Brasileiras pp 3,20
Mangulnhot on 1,16
Mannesmann ex/d op 2,30
Mannesmann ex/d pp 1*0
Mesbla 53 op 2,30

Mesbla 53 pp 3,06
M. Fluminense op 2,85
Metalon op 0,32
M. Santista op 1,65
N. America ex/db op 0,97

N. America ex/db pp
Petrobrís on
Petrobrís ex/d pp
P. F. Luz op
fwarcopolo

1,10
2,22
2,95
074

pp 2,50

Pet, Ipiranga pp 3,89
Ricgrandense ex/d pp 1,18
Ind. Romi ex/db pp 3,00.
Samitri op 1,12
Sano c/d pp 2,01

Supergasbri»
Shcrp
Sinal
Sondo técnica

Telerj ex/d

Telerj ex/d
Telerj ex/d
Telerj ex/d
Tibrás
T. Janer

Unibanco
Unipar c/db
Unipar ex/db
Unipar c/db
Unipar ex/db

Vale ex/d
W. Martina

op
PP
pn
PP
es

pe
Pn
pe
PP

1,12
2,72
1,00
1,67
0,13

0,15
0,41
0,41
4,11
1,25

on 0,92
oa 8,00
oe 5,10
pe 10,00
pe 6,70

PP 1,31
ep 4,50

1,07' 2,98
0,70
2,05
1,80

2,23
1,19
2)20
2,20
1*0

1,30
1,25
0,74
074
1,50

170
070
1,15
2*0
1,90

2,21
2,42
3,13
4,81
0,70

2*6
0,90
0*0
3,10
1,89

0,69
1,33
2,30
2,30
2*0

2,45
075
1,51
3,50
4*0
2,20
2,16
3,10
1,10
3*2

3,08
3,00
0,71
3,30
3,20

3,20
1,16
2,33
1,80
2,35

3,06
2,85
0,32
1,55
1,04

1,10
2,k5
2,98
0,74
2,50

3,83
1,18
3,00
1,09
2*0

1,12
2,72
1,00
1*8
0,13

0,15
0,41
0,42
4,20
1,25

0,92
7,90
5,10

10,30
6,70

1.30
4*0

1*4 0,97 88,14
2,94 0,54 145,42
0,70 Est. 87*0
2*5 Est. 120,89
1,82 -1,09 90,10

23 Est. 98,00
1,19 -
2,24 1,36
2,21 1,84 121,43
1,01 -3,81 108*0

1,30
1,25
0,74
0,74
1*0

1,70
0,70
1,15
2*0
1,90

2,25
2,41
3,13
4,81
0,70

2*6
0,90
0*0
3,12
1,89

0*8
l.*3
2,30
2*0
2,00

2,45
0,75
1,51
3,50
4,00

2,19
2,16
3,11
1,10
3*2

3,08 
'

3,00
0,71
3,25
3,20

3,20
1,16
2,29
1,60
2,32

3,06
2,85
0,32
1,55
1,03
1,10
2,24
2,98
0,74
2,50

3,84
1.17
3,00
1,11
2,00

1,12
2,72
1.00
1,68
0,13

0,15
0,41
0,43
4,17
1,25'

0,92
7,98
5,10

10,11
6,65

1,31
4,48

136,84
119,06
75,51
75*1
81,08

97.Í4

166*7
142,86
155,74

214,29
199,17

141*6
145,85-

Est.
Est.
Est.

1,19

177

Est.

2,27
0,84

-0*3
0,21

i Est.
-1,90

Est.
3,45
0,97

Est.
2,31

i-í*Est.
-U6I

4.M
Ést.

2,82
0,94

3,45
-1*9

1,88
1*9

2,56
-0,87

Est.
0,43

0*6
-20,00

10,75 163,49

126,44
116*7
123,05
12V,83
102,04

152,36
125*1

92,50
112,99

167,16
112,40

146,09
100,00

125,00
110,81
119,44
175,95
117,93

121,05
171,61
189,89
184,83
209,12

91,61
170,99

132,86

150,00
150,35
113,53
146,15

154,50
146,99

161,18

193,59

128,07

144,65
90,16

133,96
133,75
133,53

.142,86
168,12
125*2
120,00
150*6

128,67
109,52
103,20

4,76
1.36
171
Est.

-1,54
3*4

1*5

5,06
-4,56

Est.
4,35

7,14
-2,38
4,88
1,71
3*1

1,10
-0,37

Est.
2,64
0,91

0,77
—0,44

1689
156
164
260

5263

2392
20
50

2346
50

1
29
53

580
14

98
1

671
44
104

703
2800
200
75
60

90
06
285
490
5

393
1469

20
1
2

164
20

1
129
265

55
54
402
35
2

21
6

107
1 134

3

550
3

659
80
84

300
1
2

25
613

53
674

5 39j
59
30

400
5/4
100
6V3

94
100

2001
252
24

40
178
E0
65
30

14
143
20
129
160

371
214

Bolsa de Nova Iorque
mantém estabilidade
Nova Iorque — O índice industrial Dow

Jones fechou ontem, em 840,69 pontos, prati-camente sem variações em relação ao dia an-
terior. Cerca de 28 milhões de ações foram
negociadas e os valores em alta praticamenteeqüivaleram aos em baixa por 721 a 720.

A.preocupação causada pela inflação e oaumento das taxas de juros dominou o mer-
cado, que reagiu pouco antes do anúncio deuma progressão modesta do indice dos prin-cipais indicadores econômicos em abril.

Cotações da Bolsa de
Valores de Nova Iorque

Nova Iorque - Foi a seguinte e média Dow Jones naBolsa da Valores de Nova Iorque ontem:

•AOKffflf«!^0Si»27JMERC-4O0W/ISW
, ¦ 11967-100) V .,: .m\mWmm> Jf- •

200- ¦_ .^Kf^f^'*7 '1

7904to ^ãmmMÊ^^Ê^^^mmS> ?'%&t^mmmWmmjB^^ ¦. íj$w J
j8ommmWmma^m^Smsa^a^aí^msÊ^^m:^m

Ações Abert. Míx. Min. Fech.

30 Indusitrlais
20 Transportes
IJ 'Serviços Públicos
65 Acõee ¦

841,56
224,17
105.24
288*0

645,81

106~19
290^0

635,24 840,70
222,68 224*8
104,97 105,75
286,76 288,83

Com a única.exceção dó cacau, todos os proau-tos do índice do Commodity rResearchBureau
estiveram em alta na semana passada, lidera-

dos pelos cereais e oleaginosUsix

Mercado externo :'?

Dow Chemical
Dresser Ind
Dupont

Easiern Air
El Paso Company
Esmark
Exxon ¦ ¦

Fairchild
Fi res tone
Fo*rd Motor

Gen Dynamic»
Gen Eletríc
Gen Foods
Gen AAotors
GTE
Gen Tire
Gelly Oil
Goodrich
Goodyear
Gracew
Gt Ali & Pac
Gulf Oil

Gulf & Western
IBM
Int Harvester
Int Paper
Int Tel & Tel

mt J/O
40 3/8
31 7/8
44 1/2
12 1/4
26 5/8
60 7/8
19 5/8
30 1/8
17
26 3/4

39 1/2
21 1/2
24 1/2
50
29 5/8
30 5/8
10 1/8
16
72 1/8

55 7/8
54 1/4
41 7/8
11 3/4
23 3/4
42 5/8
21 1/4
19 3/4
40 3/4
22 1/4
29 1/4
32 1/2
55 7/8
49 3/4
33 7/8

25 3/8
44
MS 3/4

10
16 7/8
29 3/4
46 5/8

33
18 5/8
49 1/4

61
52 7/B
32 1/4
61
29
27 1/2
164 1/4
21 7/8
17 1/8
27 1/8
8

24

13 7/8
25 1/8
33 7/8
41 5/8
31 1/8

Johnson & Johnson 78 1/4
Kaiser Alum
Kennecott Cop

26' l/B
24' 7/8

PREÇOS FINA»

Foram os seguintes os preços fineis ne Bolse de Valoresde Nove Iorque, ontem, em dólares.
Alcan Alum
Alliad Chem
Allis Chalmers '
Alcoa
Am Airlines
Am Cyanamid
Am Tel & Tel
Amf Inc
An a conda
Asar»
Avco Corp .

Bendix Corp
Ben Cp
Bethlehem Steel
Boeing
Boise Cascade
Bord Warner
Broniff
Brunswick
Bourroughs Corp

Caterpillar Trac
CBS
Celanese
Chrysler Corp
Citicorp
Coca Cole
Colgate Palm
Columbia Pict
Commun. Satellite
Cons Edison
Continental OÍI
Control Data
Corning Glass
Cpc Intl
Crown Zellerbach

Chicago e Neva lerqtw - Cotações
futures nas Bolsas de* mercadorias da
Chicago e Nova Iorque," ontem:

Janeiro'
Merco-
Maio

175,00
176,10
177,00

Mia rf ClMHt#ftt# Dia
Anterior

179,00
180,30
161,20

. AC0CAR (NI)
cents por libra (454 pra)

,- MIIHO (CHICAOO)
cents por bushel (25,46 kg)

Liggett & .Myers 32 3/4Litton Indust 19
Lockheed Airc 23 7/8LTV Corp |

Manafact Hanover
Merck
Mobil Oil
Monsanto Co

Nabisco
Nat Oistilliers
NCB Corp
N L Indust
Northeast Airlines

37 3/8
58
64 3/4
50 3/4

49 7/8
22 1/2
54
18 7/8

Julho.
Setembro
Outubro
Jeneiro ,
Fevereiro
Meio
Julho
Setembro
Outubro

N» 11

774
796
812
843
893
908
920
934
940

751
778
792
833
872
889
908.
915

Julho
Setembro
Dezefflbo
Março
Maio
Julho

265
266
268
275
278
279

269
26»
273
279
283
284

«LEO DE SOJA (CHICAOO)cents por libra (454 grs.)

AIOO0AO (NY)
cents per libra (454 grs)

Julho
Agosto
Setembro
Outubro iDezembro ¦
Janeiro
Março

28,30
27,80
27,10
26,30
24,50
25,05
24,90

• 28,30=27,76
27,28' 26,38
25,65
25,40'25,25

Occidental Pet
Olin Corp
Owens Illinois

Pacific Gas & El
Penn Central
Pepsico Inc '
Pfizer Ches
Phillip Morris
Phillips Pet
Polaroid
Procter & Gamble

RCA
Reynolds Ind
Reymolds Met
Royal Dutch Pet

Safeway Strs
Scott Paper
Sears Roebuck
Shell Oil
Singer Co
Smithkeline CorpSperry Rand
STD Oil Calif
STD Oil Indiana
Stown

Teledyne
Tenneco
Texaco
Texas Instruments
Textron
Trans World Air
Twent Cent Fox

Union Carbide
Uniroyal
United Brands
US Industries
US Steel

Wc&t Union Corp
Westh Elect
Woolworth

25 3/4

24 7/8
15 7/8
21 3/8

Julho
Outubro
Dezembro
Março
Maio

59,00
61,15
62,60
63,85
64,35

60,42
62,35
63,58
64,78
65,25

CACAU (NI)
conta por libra (454 grs)

24
2

30

1/4
3/8
1/8

32 5/8
68 1/2
33 3/8
38
87 7/8

28
57
32 3/8
56 3/8

40 3/8
15 3/8
24 1/2
33 7/8
22 3/8
70 1/4
42 1/4
42 3/8
50 7/8
44 5/8

105 1/8
31 3/4
24 1/2
78 7/8
29
20
33 1/8

39 7/8
3/4

9
7/8

28 5/8

16 1/2
21 7/8
19,3/4

Julho
Setembro
Dezembro
Março
Maio
Julho

132,95
129,95
126,45
124,05
122,20
120,65

132,70
129,25
125,60
123,10
121,25
119,50

CAFÉ' (NI)
por libra (454 gra)

Julho
Setembro
Dezembro
Março
Maio
Julho
Setembro '

174,50
169,52
162,00
157,50
153,50
152,75
148,75

166,70
162,42
155,13
157,70
148,88
146,75
143,50

SOJA (CHICAOO)cents per bushel (27,22 kg)
; Ailho 731 - 737Agosto 725 . 727Setembro 699 709

Novembro 667 J78
Janeiro 671 683
Março 679 '.689

TRIOO (CHICAGO) - •'
cents per bushel (27,22 kg)

Julho 826 332
Setembro 329 ¦ 335
Dejembro 336 '342
Março 338 344
Maio 336 , 342
METAIS

Londres: Cotações dos metais'' em
Londres, ontemi

Cobro

a vista
três meses

769,00
789,00

COBRE (NI)
tents per libra (434 grs)

Junho
Agosto
Setembro
Dezembro
Janeiro
Março
Maio
Julho

Mês

64,90
66,00
66,50
68,10
68,60
69,60
69,60
70,60

64,70
65,90
66,40
68,10
68,60
69,60
70,60
71,60

Fechamento Dia anterior

FARELO DE SOJA (CHICAGO)
dólares por tonelada

Estanho (Standart)
i vista 65,30
três meses 64,25

Estanho (High grade)à vista 65,35
três meses 64.35

Zinco

a vi sra
três meses

Prata
à vsita
três meses
sete meses

323,50
333,00

295,00
302,30
295 J0

769,00
789,00

65,35
64,35

65,45
64,45

324,00

295,20
302,40

Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Dezembro

182,00
182,50
181,00
177,00
174,50

183,20
184,10
183,50
180,00
178,40

Nota: Cobre, Estanho, Chumbo e Zinco— em libras por toneladas.
Prata — em penee por onça
troy (31,103grs).
Ouro — em dólares por onça.
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IRB ainda não tem uma
resposta dos ingleses

ConStrUÇãO propõe plano de Casa própria aumenta em 30,5%
emergência contra a crise

JU

Ainda não houve resposta
dos ingleses com relação ás
condições propostas pelo
Instituto de Resseguros do
Brasil (IRB) para um açor-
do fora do campo judicial
com o sindicato segurador
de Londres F .H. Sasse' and
Others, que propôs o paga-
mento de cerca de 9 mi-
lhões de dólares em sinls-
tros ressegurados pelo Ins-

I tltUtO:
A informação foi dada

ontem, pelo presidente do
IRB, Sr José Lopes de Oli-
veira, destacando que ainda
restam cerca de 46 dias pa-ra que seja encontrada uma
solução definitiva de açor-
do. O sindicato, que agora
é controlado pela agência
Merret Dlxey, ainda move-uma ação de cobrança con-
tra o IRB na Justiça ingle-
•a, mas retirou a acusação
para o julgamento sumário,i que seria realizado no inicio•de mês, o que demonstra-acordo extrajudicial. V

Agora, com o processo na"Justiça comum, que é muito
mais demorada, o Sindicato,-como informou o presidentedo IRB, passou a ter um
praae de 18 dias para apre-

| sentar provas de que o pa-

gamento exigido é proce-
dente e o Instituto, mais
28 dias para contestar a
alegação. No primeiro con-
tato entre as partes Interes-
sadas, após a suspensão do
julgamento sumário, o IRB
propôs designação de uh>
árbitro pra apurar a legitl-
midade dos sinistros, que
seriam pagos em parcelasIguais por ambas as partes,se fossem considerados pro-
cedentes. Ainda não houve
resposta.

O presidente do IRB in-
formou, ainda, que no últi-
mo dia 15, o Journal oj
Commerce, de Nova Iorque,
publicou que as autoridades
de seguro locais estavam
determinando o cancela-
mento dos certificados de
seguro emitidos pela firma
de corretagem Ban-Har. Es-
ta foi a corretora que fez
as operações do Sindicato
Sasse nos Estados Unidos
que foram resseguradas pé-
lo IRB. Embora os certifica-
dos que estão sendo cance-
lados não sejam os mesmos
da operação do Sasse, a exi-
gênoia das autoridades de
Nova Iorque mostra que o
broker Ben-Har emitiu cer-
«ficados ilegítimos.
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Mercado de LTN

m
m

0 mercado «berto dt UtrM' de Te-
«ouro Nacional apresentou novo recor-
d* em- mu volume d* ntsócioi «fsti-
voi da compra • vanda, qua incluindo
oa flnanciamantoa do poiiçio a curtii-
•ma prato tomou Cr$ 75 bilhSts 199
milhões, segundo amostragem da
ANDIMA. Ot flnanciamantoa da posi-
(Io por um dia Iniciaram tm.4.50%
r» abertura, subindo para 5,20% ao
mêt no fechamento. No fechamento ••
?axu declinaram pau 4.66%. com •widi. eWt&mwi 4.70% ao mês
níveis considerados razoivtll pelot
operadores, "adores, 14 qua , correspondam a
um cheque BI da tri» dias. O mar-
cado, da modo gorai, demonstrou
maior tendênciacomprodora do papéis,
prlnctpalmanto oa da curto prazo. Ot
papai» maia negociado! foram - com.
vanelmant» om «gosto cotadot nt fal-
xa do 3377% ata 33,20% o com van-
clmanto om tatambro negociado» an.
trt 13/OY» atl 32,92%, raapactivaman.
ta do dtteonto «o ano. A ttgulr, at ta-
xas médias tnualt do dtteonto do to-
do ict vtncbntnton

Compra Vanda

07/06
14/0»
21/06
23/0»

29,70
31.30
31,90
32,05

'27,45
29-45
30.10
30,50

28/06
05/07

. 12/07
19/07
21/07
26/07
02/08
09/08
16/08 ,18/08
23/08
20/08
06/09
13/09
20/09
22/09
27/09
04/10
U/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

32.10
34,10
34,02
33,97
33,94
33,87
33,77
33.67
33.57. •
33,50
33,40
33,20
33,07
33,02
33,97
32.95
32.92
32,85
32,80
32,76.-
32,72
3247,
32,60
32,42
32,20
32,00
31,77
31,40
31,25
30,95
30,45
29,95
29,45
28.80

3045
33,40

. 33,42
33,45
33,39
33,32
33.50
33.42
33.32
33,25
33,15
32,95
32,85
32,80
3275
32,73
32,70
32,65
32,60

.32,5632,52
32,47
33.35
32,17
31.95
31,75
31.52
31,15
30,80

. 30Í50
30,00
20,50
29,00
28,35

Brasília — A Câmara
Brasilwra da Indústria da
Construção e mais 23 sin-
dicatos do seior encami-
niiaram ontem ao Governo,
aoraves do Ministério da
fazenda, dramático memo-
i-iai propondo um "plano de
emergência" contra "a crise
imobiiária que está afetan-
cio 10 mil empresas".

O memorial, afirmam os
empresários, é um "derra-
deiro e candente apelo" pa-
ia "a- sobrevivência da
atividade imobiliária pri-
vada em nosso pais". As
medidas governamentais
ie3.r_.ivas ao setor, apli-
eaaos em julho de 1976,
aiirma o texto, "sob o pre-
texto de combater a infla-
çao", geraram "a mais vio-
lenta, liertinaz e preconcel-
tuosa campanha contra um
setor econômico que se tem
noticia no Brasil desde o
advento da Revolução".

ESTATIZAÇAO ,. -

As medidas oficiais, ale-
gam os empresários, levam
a crer em uma "intenção
deliberada de certos setores
governamentais de eliminar
a iniciativa privada tam-
bém do setor de produção
de habitações para a classe
média, eis que já está ali-
jada na classe baixa, onde
funciona apenas como pres-
tadorá de serviços".

O setor da construção
civil, argumentam, é uma
In d ú stria "genuinamente
nacional, não usa knw-how
estrangeiro, não paga royal-
ties,e nem importa os seus
insumos. Emprega 33% da
mão de obra do setor secun-
dárto do pais e foi a maior
responsável, na última
década, . pela situação de
pleno emprego nas áreas
urbanas". Hoje, esse setor"atravessa a maior crise de

. sua história", e está impedi-
do dé cumprir sua função

. social, ou seja "proporcio-
nar casa própria á popula-
ção e assim consolidar o re-
gime democrático e de livre

'empresa em que queremos
viver".

"A indústria está paran-
do, e as empresas estão fa-
lindo, fechando, mudando
de atividade e, principal-
mente, reduzindo drástica-
mente suas atividades e sua
produtividade, havendo já
claros sinais de desemprego,
Imenso volume dé equi-
pamentos ociosos, descapi-
tallzação generalizada e um
grande temor e insegurança
no futuro. Dentro em breve,
a falta de oferta de imóveis
gerará uma perigosa corri-
da imobiliária, que inflado-
nará os preços dos imóveis".

Os empresários aponta-
ram também como "lamen-
távél e perigoso" a existem-

35y.

/es;cs»

Títulos públicos
O mercado secundário de títulos públicos • pri-vados de renda fixa manteve-se com as mesmas

características dos dias anteriores. A maior partedas Instituições procurava apenas financiar suas
posições a curtíssimo prazo, reduzindo o volume de
negócios efetivos de compra e venda. As Obrigações
Reajustáveis do Tesouro "Nacional com cinco anos
de prazo e Juros .anuais de a% com vencimento em
1980 tiveram seus preços cotados em 98,20% «98,40%
de desconto.' O valor nominal das ORTNs para o
mês de junta» esti fixado em Crf 271,88. Os finan-
ciamentos de posição por um dia oscilaram entre'
5,20% e 4,85% ao mês, oom a média das operações a
4,80% ao mês. O volume do operações com ORTNs
somou Cif 8 bilhões 703 milhões, segundo amostra-
gem da ANDIMA.

Bolsa
londraa - A Solta dt Valorei da

landrtt recuperou-te lontamtnto on-
ttm, com oa valore» Induttriait avan-
tando dt doit t três ponto». No an-
tanto, ot fundo» dt Ettado perderam
aproximadamente 1/8 de ponto. O
indico industrial do Hnamial Time» fi-
xou-it tm 478,2 pontos, raprttentan-
é» baixa dt apentt 0,6 ponto tobro'
• ftchamtnto do dia anttrlor. .

Eurodólar
A taxt Inttrbtnciria dt cambio de

londras, no marcado do eurodólar, fa-
chou ontem, para e periodo do slt
matei tm 8 3/8%. Em dólares, fran-
ces sulcos a marcos foi o seguinte o,
teu comportamento.

Mleita

dita 3/4 3/4
mês l/S 3/4
meses 1/2 1/8
meses 7/16 1/16

metei 3/4 3/8
ano 1/8 1/2

Franca» suites

mia 1 15/16 13/16
meset 11/8 1
.MM 11/4 1/8
meses 15/8 1 1/2

1 ano 1 13/16 1 U/16

Marca* %
mil 7/16 5/16
meses 7/16 5/16
meses 7/16 5/16
masn 5/8 1/2

1 anos 3 13/16 3 11/16
, •

Interbancário

recldo durante todo o perio-
do, registrando um movi-
mento regular de' negócios.
As taxas para telegramas e
cheques situaram-se entre
Cr$ 16,635 è Gr* 16,627. O
bancário futuro esteve pro?
curado, com volume razoa-
vel de operações realizadas
a Cr* 17,700 mais 1,95% até
2,45% ao mês para contra-
tos com prazos de 30 até 180
dias, respectivamente.

Taxa de câmbio
O dólar foi negociado ontem e

Cr* 17,600 para compra t Cr) 17.700
para vtnda. Naa operações com ban-
cot tua cotação foi da Cr» 17,625
para reputo a Cr* 17,685 Wa cober-
tura. At taxas médias qua te toguem
tomam por base et cotações de fa-
ciumento no mercado da Nova lor-
qua.

Im US*
0,0012

1

O mercado interbancário
de cambio para contratos
prontos apresentou-se ofe-

Argentina
Autrália
Austria
Bolívia
Canadá
Chile
Colômbia
Dinamarca
Equador
Etpanht
Franca
Futuro» a 90 diat
olanda
Hong-Kong
Inglaterra
Israel
Itália
Japão
Kuwait
Líbano
México
Noruega
Portugal
Suécia
Suíça

. Uruguai
Venezuela
Alemanha Ocd.

1,1350
0,0664
0,0495
0,8942
0,0316
0,0212
0,1774
0,0403,
0,0125
0,2181
1,8140
0,4467
0,2149
1,8255
0,0576
0,001157
0,004515
3,6157
0,3447
0,0438
0,1850
0,0220
0,2161
0,5312
0,1755
0,2328
0.4786

cia de um "elevadíssimo es-
toque (encalhe), represen-
tado por dezenas de milha-
res de unidades residenciais
existentes no pais, caracte-
rizando um absurdo econô-
mico e social", além de"comprometer a segurança
do Sistema Financeiro da
Habitação (SPH)".

Além das medidas ofi-
ciais, a crise tem sido ali-
mentada, também, pela de-
terioração da renda da po-
pulaçao, o memorial critica

. 15 pontos principais, espe-
clalmente a retirada gra-
dual das vantagens em fa-
vor da construção civil esta-
belecidas em 1964, e a dimi-
nuição dos incentivos aos
compradores de casa pro-
pria, pelo Sistema Flnancei-
ro da Habitação — redução
do prazo de amortização de
20 para 15 anos, aumento
das taxas de Juros de 0%
para 10%, e proibição de
utilização da Tabela Price.

A Resolução 386 "desesta-
bilizou as empresas e os
seus planos, criando Incer-
teza generalizada dá classe
nas intenções governamen-
tais". Os tetos de financia-
mento foram reduzidos, o
prazo de pagamento dos dé-
bitos das empresas para
com os agentes reduziu-se
para 6 meses; vedou-se o
acesso das Incorporadas ao
capital de giro, além de
pioibir-se o. financiamento
de empreendimentos co-
merciais pelo SPH, e a pres-
tação de; fiança pelos ban-
cos às Incorporadas, entre
outras medidas.

As regras oficiais não têm
sido claras nem constantes,
afirmam os empresários, ei-
tando a "indefinição gover-
namental" quanto à Lei do.
Inquilinato, e o surgimento
de restrições "elitistas nos
códigos de obras municl-
pais. Privou-se a Iniciativa
privada de^tuar nas faixas
de menor renda.

"Criou-se o mito de que
o SFH tinha recursos abun-
dantes, esquecendo-se que
os empreendimentos imobi-
liáriOB levam de 24 a 30
meses para concluir. Dai,
procedeu-se à retirada ma-
ciça de recursos para aplicar
em obrigações da Eletro-

. brás, Procap, Progiro, des-
mobilizações de empresas.
Itaipu, Metrôs e muitos ou-
tros fora «a área de hatu-
taçao.

A paralisação dos financl-
amentos para imóveis
usados "liquidou o mercado
secundário e 'influiu nega-
tlvamente no primário",
critica o memorial. O fecha-
mento dos financiamentos' da Caixa Econômica Fede-
ral e das financeiras pri-
vadas gerou redução . de
atividade de forma genera-
lizada — de 40% em 1077,
e 80% em 1978.

. . . YvJ

ImCr*
0,0212

20,0895 I
1,1753
0,8762

15,8273
0,5593,
0,3752
3,1400
0,7133
0,22I3
3,8604

32,1078
7,9066
3,8037

32,3114
1.0195

0,0205
0,0799

63,9979
6,1012
0,7753
3,2745
0,3694
3,8250
9.4022
3,1064
4,1206
8,4712

Sugestões para se__
resolver problema

Estas foram as sugestões apresentadas ao Oo-
verno pelo memorial. E' o "plano de emergência"
de socorro á Indústria imobiliária:*•- 1) — Solução para o mercado — Adoção, em
caráter provisório, para unidades já concluídas e
em construção — que logo estarão prontas e já
com problemas — de medidas que possibilitem a
comercialização das unidades hoje disponíveis, a
saber:

A) Aumento dos prazos de amortização de 15
para 20 anos; B) redução de 1 a 2% ao ano dos
juros paxá os mutuários; C) aplicação opcional da
Tabela Price, além dó SAC (Sistema de Amortiza-
.ções Constantes); D) que seja caracterizado o imó-
vel novo pela primeira venda da unidade e não
apenas com o habite-se. inferior a 180 dias; E) as-
seguramente de financiamento automático atra-
vés do SFH aos adquirentes de Imóveis usados re-
cabidos pelas empresas como parte de pagamento
na venda de suas unidades novas; F) garantia de
repasse para o mutuário final dos emprèendimen-
tos que utilizarem o sistema Recon (financiamen-
tos para materiais de construção).

2) — Soluções para obtenção dos recursos ne-
cessários ao SFH — Reabertura imediata da Cai-
xa Econômica Federai e das SCI (crédito imobiliá-
rio), com os recursos necessários, tanto para aten-
der ás soluções de mercado preconizadas no Pri-
meiro item, como para permitir que as empresas
continuem funcionando.

As origens dos recursos propostas são essas:
A) cadernetas de poupança — criação de incentl-
vos reais que lhes confiram competitividade dian-
te dos outros papéis do mercado, sem onerar o
custo da captação, que se reflete sempre no to-
mador final; B) Reformulação do orçamento do
BNH — medida profundamente necessária face ã
queda na captação das cadernetas de poupança.
E' necessário autorizar o descongelamehto das apli-
cações do BNH fora do Sistema Financeiro da Ha-
bltação — suspensão imediata dos recursos previs-
tos para aplicação em setores fora do SFH (Itai-
pu, Metrôs, Redes de abastecimento, etc.) por re-
cursos provenientes de outras áreas do Governo;
E) Os retornos não devem ser desviados para ou-
trás áreas.

3) — Resolução 386, Resolução 311 do Banco
Central e Resolução 12 do BNH — Ressalvada a
proibição do duplo financiamento,' proceder á re-
vogação imediata, por injusta e mesmo anticons-
titucional, de todos os dispositivos que limitam o
acesso das incorporadoras ao capital de giro dos
bancos, mediante a utilização de bens que repre-
sentem garantia efetiva, tais como: A) Titulo de
crédito e direitos oriundos da parte não financia-
da (hipotecada) dos Imóveis; B) Títulos de crédi-
to e direitos oriundos de imóveis construídos ou
não (terrenos) que não tenham qualquer ônus.

Além disso, conclui o programa de emergên-
cia é fundamental para as empresas que seja pos-
slbilitada a prestação de fianças às incorporado-
ras pelos bancos de investimento, e que seja pos-sivel a hipoteca de qualquer Imóvel da empresa pa-ra obtenção de capital de giro.

Pesquisa da FGV
tem outra visão
Apesar do quadro pessi-

mista apresentado pelo me-
morial dos empresários da
construção civil, a última
Sondagem Conjuntural rea-
lizada pela Fundação Ge-
túlio Vargas sobre o setor
mostra expectativas íavorá-
veis das empresas para os
próximos meses. A pesqui-
sa revela o comportamento
da indústria no primeiro
trimestre e suas previsões
para o trimestre em curso.

A sondagem, engioba in-
formações de 213 empresas
em tpao o pais e é patro-
cinada pelo BNH, com a in-
terveniéncia da Comissão
Nacional da Indústria da
Construção Civil, da Cama-

. ra Brasileira da Indústria
da Construção* e do Sindi-
cato da Construção Pesada."
As empresas pesquisadas
detêm a maior parte do va-
lor da produção setorial.

No período de janeiro a
março, verificou-se uma
contração de negócios em
empresas responsáveis por
30% do valor dá produção
da construção civil; estabi-
lidade nas que detêm 57%
desse valor; e expansão na-
quelas que respondem por
13%. Na Região Sudeste,.a
queda afetou 32% da pro-
dução, com alta em 10%.
Entretanto, as empresas
que respondem por 50% do
mercado acreditavam que
aumentariam suas ativida-
des sem maiores dlficulda-
des no trimestre em curso.

Neste trimestre, 35% das
empresas esperam expan-
são, enquanto apenas 17%
prevêem retração. Isto por-
que em abril, as detentoras
de 73% do valor da produ-
ção ' estavam utilizando
em mais de 70% sua ca-
pacidade de produção.

Com a evolução de 3,5%, em maio,
no IPA — Índice de Freços por Ata-
cado (base de cálculo da^correção mo-
netária, levando em conta o IPA isen-
to de acidentalidades) já se pode pro-
jetar em Cr$ 279,06 o valor da UPC
e da ORTN em 1? de abril. Com is-
so, o reajuste anual das prestações
do Sistema Financeiro da Habitação
será de 30,52% a partir de 1? de ju-
lho.

O índice leva em conta a vart*-
cão da UPC de julho deste ano so-
bre a de julho do ano passado (Cr$
313,80). Para os depositantes em ca-
dernetas de poupança, o valor da
UPC em Cr$ 279,06%, em 1? de ju-
lho, vai representar uma correção tri-
inestral de 9,26%, com um rendimen-
to global, entre juros e correção, de
10,86%. Ou seja: um rendimento de
3,62% ao mês.

Ministério da Agricultura

C 9 • a cia. brasileira
de alimentos

uma empresa a serviço do abastecimento

TOMADA DE PREÇOS N.° 07/78

EDITAL

¦'..'.' A Companhia Brasileira de Alimentos — COBAL torna

público, que fará realizar tomada de preços para constru-

ção do seu edifício sede, em Brasília — DF.

A documentação será recebida até às 17:00 (dezesse?
te) horas do dia 22 (vinte e dois) de junho de 1978, na
sala da Divisão.de Licitações da COBAL, sobreloja do Edi-
fício Bittar, W/3 Norte, Superquadra 513, lote 1, Bra-
sília - DF.

Os interessados poderão obter o edital, demais do-
cumentos e informações, a partir do dia 6 (seis) de junho
de 1978, no local e endereço acima referidos.

Brasília (DF), 30 de maio de 1978

MARIO RAMOS VILELA
Diretor Presidente

Ministério das Comunicações
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DO MATERIAL

COMUNICAÇÃO
Estão abertas na Seção de Cadastro e Cias-

sificação desta Divisão, as inscrições para Re-
gistro Cadastral de Firmas, fornecedoras de
material e serviços utilizados por' este. Minis-
tério. .../"',

A relação de documentos necessários à
referida inscrição encontra-se à disposição dos
interessados no 2.° andar, Bloco "R", Esplanada
dos Ministérios. .,

Brasília-DF, 29 de maio de 1978
José Carlos Moreira de Mesquita

Diretor da DMT/DA/MC

BANCO BAMERINDUS
DE INVESTIMENTO S.A.

C.G.C.M.F. n? 76.484.575/0001-9» •

COMPANHIA ABERTA - GEMK-RCA-200-75/171

Assembléia Geral Extraordinária

CONVOCAÇÃO
São convidados oi Senhores Acionistas deste Banco a se reu-.

nlrem em Assembléia Geral Extraordinária, na sede social, a Rua
Marechal Oeodoro, n? 344 - 3? andar, nesta Capital is 9:00 horas
do dia 05 de junho de 1978, a fim de tomarem conhecimento
e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

a) — Proposta do Conselho de'Administração para aumento
. do capital social em duas etapas, a saber:

a.l — de Cr$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta mi-
lhões de cruzeiros) para Cr$ 360.000.000,00 (tre-
zentos e sessenta milhões de cruzeiros), medi-
ante a emissão de 120.000.000 (cento e vinte
milhões) de ações ordinárias, nominativas, do
valor nominal de Cr$ 1,00 (hum cruzeiro) cada
uma, com a apropriação da parcela de Cr$ . .
120.000.000,00 (cento e vinte milhões de cru-
zeiros) a ser retirada da conta: "Fundo de Re-
serva para Manutenção de Capital de Giro Pró-
prio" e distribuída aos Senhores Acionistas, a
titulo de bonificação, na proporção de 50% so-
bre as ações possuídas;

a.2 — de Cr$ 360.000.000,00 (trezentos e sessenta mi-
lhões de cruzeiros) para Cr$ 480.000.000,00 (qua-
trocentos e oitenta milhões de cruzeiros) medi-
ante subscrição em dinheiro, na' proporção d»
50% sobre as ações possuídas, com base no
capital de Cr$ 240.000.000,00 (duzentos e qua-
renlá milhões de cruzeiros), com-a realização
mínima de 50%. no ato e o saldo dentro de
180 dias, por chamada da .Diretoria, e conse-
quente emissão de mais 120.000,000 (cento e
vinte milhões) de ações ordinárias nominativas,
do valor nominal de l_r$ 1,00 (Hum cruzeiro) ca-
da uma; serão assegurados aos acionistas os di-
reitos relativos à subscrição normal bem como
às sobras, na proporção dos valores subscrito^
desde que haja opção no Boletim. As demais
sobras serão colocadas por subscrição pública
através de Instituição Financeira com pagamento
integral,

a.3 — .eforma do artigo 5? do Estatuto Social.
Eventuais assuntos de interesse social.b)

Curitiba, 19 de maio de 1978.

(a.) TOMAZ EDISON DE ANDRADE VIEIRA
Presidente do Conselho de Administração

Ministério da Educação e Cultura
Programa de Expansão e Melhoria do

Ensino - PREMEN

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL
V N.° 03/78-GEQ

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-
NAL N.° 03/78-GEQ para a compra de "MO-

BILIÂRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR - MO-
BEQ" para equipar 13 (treze) COLÉGIOS
AGRÍCOLAS localizados nos Estados do ACRE,
AMAZONAS, MARANHÃO, PIAUÍ, CEARÁ,
ALAGOAS, BAHIA, MINAS GERAIS, ESPÍRITO
SANTO, MATO GROSSO (2), SANTA CATARI-
NA 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 Desen-
volvi mento — BID.

3. A CONCORRÊNCIA se processará obede-
cendo ao disposto no Decreto Lei n.° 200, de
25 Fev 67 (artigos 125 a 144), às condições
prescritas nas NORMAS RELATIVAS ÀS LICI-
TAÇÕES PARA COMPRA DE "MOBILIÁRIO E
EQUIPAMENTO ESCOLAR - MOBEQ", aprova-
das pela Portaria ri.0 191, çle 01 Set. 76, do
Coordenador do PREMEN, bem como as pres-
crições complementares que substituem e (ou)
modificam aquelas NORMAS.

4. Os interessados poderão obter o EDITAL
DE,CONCORRÊNCIA e informações na Gerên-
cia 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 juího de 1978.

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 Comis-
são de Administração, em horário previamen-
te estabelecido e constante do documento CON-
DIÇÕES COMPLEMENTARES. a ser expedido
após a. HABILITAÇÃO dos licitantes.

Rio de Janeiro, RJ, 01 de junho de 1978

a.) DARCY ALMEIDA KOELER
Presidente da Comissão de Licitação

.Mspmmm
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Falecimentos
Rio de Janeiro

Emílio Nasser, 64, químico
e professor, no Hospital Quar-

' to Centenário. Funcionário da
Casa da Moeda há 40 «hos,
morava em Copacabana. Irmão
do jornalista David Nasser, era
casado com Eva Nasser e rinha
um filho, César Alexandre.

Danilo Anixto do Prado, 84,
advogado, na Casa de Saúd*
Santa Amélia.. Natural do Ma-
ranhão, morava em Ipanema.
Viúvo de Almerinda Gonçalves
do Prado, tinha uma filha,
Rosa Deolinda,. e netos. Parada
cardíaca.

Jorge da Cosle, 57, banca-
rio,' na Beneficência Portugue-
sa. Carioca, residente em Bo-
tafogo, era viúvo d* Olga Vi-
zeu da Costa. Tinha uma filha,
Anita luzia Vizeu Fernandes, e
netos. Infarto do miocárdio.

Jota Tavares Carregou, 74,
industriárlo, na residência na
Tijuca. Sergipano, viúvo de
Maria Paiva de Souza, tinha

quatro filhos * netos. Infarto
do miocárdio.

Fernando Octávio Barbosa,
45," comerciário, no Procárdiò.
Nascido no Rio da Janeiro,
morava em Maria da Graça.
Casado . com Beatriz Santos
Barbosa, tinha três filhos: Car-
loa, Carminda e Clarice. In-
farto do miocárdio.

Edson Moreira ela Silva, 38,
fotógrafo, .na' Casa de Saúde
Santa 

' 
Terezinha. Natural do

Rio de Janeiro, residente em

Copacabana, era solteiro e ti-
nha sobrinhos. Câncer.

Berthe Granimasson Salgado,
80, na residência em Botafogo.
Nascida nd Rio de Janeiro, de-
senvolveu várias atividades be.
neficentes, principalmente como
colaboradora da Sra Darcy Var-
gas em várias campanhas. Exer-
ceu cargo de direção na Casa
do Pequeno Jornaleiro e no Pa-
tronato Operário da Gávea.
Participou no levantamento de
fundos em prol dos eliadqs da
Segunda. Guerra Mundial. Traba-
lhou também na Campanha Na.
cional de Aviação, após o fale*
cimento do seu marido, ò Mi-
nistro Joaquim Pedro Salgado
Filho. Tinha dois filhos (Roberto
G. Salgado • Emílio G. Salga-
do), oito netos e uma • bisneta.
Edema pulmonar.

Josephina. Shimmelpferg Pe-
reira, 75, funcionária pública,
na residência no Leblon. Natu-
ral do Paraná, ara solteira e ti-
nha sobrinhos. Insuficiência cár-
dio-respiratórla.

Maria ela' Piedade Caetano
ele* Sentei, 74, no Prontocor,
Nascido em Vizeu, Portugal,
morava em Vila Isabel. Tinha
quatro filhos e netos. Infarto do
miocárdio.

Isther Bezerra de Moraes, 65,
no Hospital do Qurtumbo. Natu-
ral de São Paulo. Morava em
Vila Cosmos. Era solteira; Tinha
vários sobrinhos. Embolia ce-

11 rebral.

Estados

Antônio Camilo sU Faria Al>
vim, 74, jurista, profeseor e

Í>ol.tico, no Hospital Falido Ro-
cho, em Belo Horizonte. .Natu-
ral de Itabira, era filho de Jo-
tá Cesário de Faria Alvim So-
brinho e Maria de Oliveira Al-
vim. Tinha laços da parentesco
com o ex-Governador Casario
Alvim, com o ex-juperlntenden-
te do INPS, João Camilo da
Oliveira Torras, ambos faleci-
dos, a com o poeta a lornaii»-
ta Carlos Drummond da Andra-
de. Faz o curto primário em
Itabira a ó ginásio no Colégio
Anchieta da Nova Friburgo,
concluindo o curso secundário
no antigo Ginásio Mineiro, hoje
Colégio Estadual. Estudou na
Faculdade da Direito, forma»-
do ani 1927, na turma do cen-
tenário dos cursos jurídicos.
Voltando a Itabira, lecionou na
-Escola Normal a participou do
movimento da Aliança Liberal
am 1930. Em 1933, em Balo Ho-
rizonte, foi Promotor do Ju»-
tiça. a'Oficial do Gabinete do
Governador Benedito Valadares.
Em 1934, «leito Deputado Ee-
taduat na Constituinte, oxar-,
ceu o cargo da Prefeito da Ita-
bira de 37 a 39 a, em 1940,
foi um dós fundadorei da Fa-
cuidada de Filosofia,' Ciênciee
e Letraa da Minas Gerais, hoje
Faculdade da Filosofia a Ciên-
cias da UFMG. Na Fafich, atuou,
como diretor, da 1948 a 1961,
tando ta desligado da lé há
apenas doi» om*. Além da tar
sido um doa fundadoras do
Instituto Cultural Bretil-Ettedoe
nidos, ora presidente da Allen-
$a Francesa. Recebeu duas ta-
mandas da. França — Palmaa

Acadêmicas a Legião de Honra.
No dia 21 da abril último re-
cebeu do Governador Aurelia-
no Chaves o grau mákimo .da
Comenda da Inconfidência. Ca-
sado com Marta Alvim, não ti-
nha filhos.. Câncer.

José laulus Pinto, 51, lavra-
dor, no Hospital Regional de
Taguatinga. Natural da Caratin-

ga, are casado a não tinha fi-
lhos. Politraumatismo. -

iUer Henrique da Silva, 44,

pintor, no Hospital da Base da
Brasília. Cearense da Fortaleza,
era solteiro, . filho da Marcial
Henriquç da Silva a Mara Ma-
detona da Silva. Traumatismo.
craniano. .

Man Mhoan Aingh, 23, lu-
brificador, a bordo do navio
Aegis, de bandeira, grega, do

qual ara tripulante. O navio
estava em alto mar a o corpo
foi transportado para Recife, ,
de onda será trasladado para a
índia. Choque elétrico.

Idmuade Santana das San-
tas, 19, estudante, no Hospital
Getúlio Vargas, em Salvador.
Baiano da Capital, tentava com'
um colega tirar ume flor do

jardim de uma empresa de ven-
. da de equipamentos eletrôni-

cot, quando foi turpreendido
pelo vigie que o confundiu
com um ladrão. Um tiro na .
testa.

Ary Gomas da Sé, 37, na re-
tidência em Pedreiras, no Ma-
ranhão. Era Promotor Público .
da Comarca de São Luft Gonza-

ga, irmão do advogado Pe-
tr6nio Sé a do Deputado esta-
dual Raimundo Sá. Catado com
Conceição Sé, tinha um filho.

. Suicídio com rifle.

Exterior
C. N. Orrffla, 89, maior pro-

motor do jornalismo de lingua
inglese' na América do Sul, .am
Lima (Peru). Nescido «ni Beever
Dam, Wisconsln, trabalhou em
tua juventude''como cronista de
um jornal de Chicago, e como
assistente de engenheiro na
constru;ão do Canal do Pana- .
má. Atuou.também como cor-
respondente da UPI em Syra-
cuse, Pittsburg No«a Iorque e
Chicago. Foi diretor do Pari»,
•rian Times e do Watt Ceart Loa-

AVISOS REUGIOSOS

y^

'der, durante 55 anoe. Sob wa
direção, o Timet te converteu
num jornal de grande influir»-
cia na análise e na observação .
da política e da economia pe-
ruana, como também em promo-
tor do desenvolvimento de re-
gi6et inexplorada! do Peru. De-
•empenhou também as funções
de primeiro correspondente da
UPI no seu país e fez contra-
toa para a distribuição dot ter-
viços de agência de noticias no
território peruano.

ARNALDO BUNCHAFT
Sua família convida parentes e
amigos para a inauguração da
lápide sobre o túmulo de seu
pai, avô e sobrinho que se rea-

lizará domingo, dia 4, às 10 horas, no Ce-
mitério Velho de Vila Rosali.

«¦D
COMUNICA

103.02385.01.2
103.04843.04.2
103.06391.01.7
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
203.13078.02.8
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
303.10946.02.4
303.11641.02.2
303.12305.03.4
303.12930.02.a
303.12932.01.2
303.19018.03.0
303.20206.01.0
303.20472.02.0
303.20770.01.3
303.22577.01.6-
402*64176.02.9
503.02526.02.5
503.19412.03.1
503.29484.01,4
503.30643.01.0

PAULO IHE0D0R0 VAYSSIÈRE
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

Sérgio, Andréa, Virginia e Paulo Vayssière; Adriano Elie
Vayssière; Adriano Eugênio, Elza Therezinha Vayssière e
filhos; Antônio Leopoldo Amaral Saboia, Liliane Rober-

ta Vayssière Saboia, filha, genro e netos; Theodoro Arthou, He-
lena Queirós Matoso e Silvia Catta-Preta; Huguette Barida Vays-
sière, Raul Soares Franco e senhora; comovidos, agradecem às
manifestações de conforto pelo falecimento de seu pai, sogro,
avô, irmão, tio, primo e cunhado, e convidam demais parentes,
amigos e clientes do inesquecível PAULO, para a missa de 7.°
dia que mandam celebrar no dia 5, segunda-feira, às 10,30 ho-
ras, na Igreja da Candelária.

MINISTRO LUIZ GAMA FILHO
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

A família Gumercíndo Nobre Fernandes, consternada còm o
falecimento do seu inesquecível Amigo, Ministro LUIZ GAAAA
FILHO, convida parentes e amigos para assistirem a Missa de

7.° Dia que será celebrada amanhã, dia 3, sábado, às 9,00 horas, na
Igreja da Candelária.

Hepatite
tem 6 casos
em 10 dias

Foram constatados sela
casos de hepatite entrt oi
alunos de duas escolas de
1"? grau da rede municipal
de ensino, em Marechal
Hermes, nos últimos 10
dias. A diretora do 14° DÉC,
Sra Lélia Tuffanl, afirmou
que náo há perigo de «pi-
demia, pois "os estudantes
estão isolados", sendo tra-
tados em casa, após exame
no Posto de Saúde Alberto
Borgert, em Madurei».

A chefe do Serviço de
Medicina Escolar da re-
glão, Dra Aidil Costa, pe-
diu & Administração Regio-
nal de Madureira um le-
vantamento sobre as con-
dições de limpeza das cai-
xas de água de 25 das 39
escolas sobre sua responsa-
bilidade e das escolas par-
tlculares locais. Quatro dos
alunos doentes, são da Es-
cola Irinèu Marinho e dois,
da Mário Penna da Rocha.

MINISTRO GAAAA FILHO

+ 

A Aliança Renovadora Nacional RJ., consternada com o fa-
leçimento do seu benemérito ex-Presidente MINISTRO GÂ-
MA FILHO, convida todos os Deputados, Vereadores correli-

gionários parentes e amigos para a missa de 7.° dia, que será ceie-
brada dia 03 de junho (sábado), às 9 horas, na Igreja da Candelária.

Telefon* para 264-6107

e faça uma assinatura de
JORNAl DO MASÍL

MINISTRO
LUIZ GAMA FILHO
1Í (MISSA DE 7.° DIA)

+ A Fundação das Pioneiras Sociais, àssobi-
ando-seiàs manifestações de pesar, fará

celebrar missa por alma do Inesquecível e Be-
nemérito Presidente de seu Conselho Fiscal, Mi-
nistro LUIZ GAAAA FILHO, às 

"9 
horas do dia 03

de junho, no Altar-AAor da Igreja da Candelária.

¦ W:

MINISTRO
LUIZ GAMA FILHO

JL A Diretoria do Unibanco- União de Bancos Bra-
sileiros consternada com o falecimento do emi-

nente homem público MINISTRO LUIZ GAMA FILHO
convida para a missa de 7.° dia a ser celebrada às 9
horas do dia 3 de junho, na Igreja da Candelária.

DR. DILS0N ÁVILA TH0MÉ
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

lolanda Lima Thomé, família e paren-
tes, sensibilizados, agradecem as ma-
nifestações de pesar e carinho rece-

bidos por ocasião do falecimento do muito
querido e inesquecível esposo, pai, avô, ir-
mão, primo, cunhado e tio.DILSON e convi-
dam para a missa que mandam celebrar em
sua memória e em sufrágio de sua alma, no
dia 3, sábado, às 10h30m, na lgre|a do San-
tíssimo Sacramento, na Avenida Passos.

EVANGELINA DE LAMARE
ANTUNES DE OLIVEIRA

(FALECIMENTO)

+ 

Sua família consternada comunica seu fale-
cimento « convida para o sepultamento a
realizar-se hoje, às 10:00 horas, saindo o
féretroda Capela Real Grandeza n.° 1 para

o Cemitério São João Batista. (P

João Vicente Moraes Andrade

+ 

Oswald Moraes Andrade e família
agradecem as manifestações de pesar
recebidas por ocasião da perda de seu

inesquecível filho JOÃO VICENTE e convida
parentes e amigos para a Missa de 7.° Dia que
será realizada sábado, dia 03 de junho, às 9
horas, na Paróquia da Ressureição, à Rua Fran-
cisco Otaviano, 99, Copacabana.

MISSA EM AÇA0 DE GRAÇAS
O CONJUNTO UNIVERSITÁRIO CÂNDIDO
MENDES tem o prazer de convidar professo-
ires, alunos e amigos para a missa a ser ceie-
brada por ocasião de seu 76.° aniversário de
fundação, na Igreja Nossa Senhora do Carmo
da Antiga Sé, à Rua Primeiro de Março esqui-
na de Sete de Setembro, hoje, dia 2 de junho,
às 11 horas. ;

Waldemar Abrantes de Pinho
Mé ?*¦

+ 

Sua família agradece e convida para
a missa, amanhã, dia 03,- às 17,00 ho-
ras, na Igreja de Nossa Senhora da

Conceição, à Rua Carvalho Moutinho, 220 —
Ramos.

MINISTRO GAMA FILHO

+ 

A Seção .brasileira da Federação Interna-
cional das Juventudes A/lusicais (JABRARTE),
consternada com o falecimento de seu ines-
quecfvèl Presidente-de-Honra e Grande Be-

nemérito Fundador MINISTRO LUIZ GAMA FILHO,,
convida o meio musical è demais amigos para a Mis-
sa de 7.° Dia a ser rezada amanhã, as 9 horas, na
Igreja d» Candelária.

MINISTRO

LUIZ GAMA FILHO

+ 

A Fundação CESGRANRIO, através de seu
Conselho Diretor, constituído pelas Univer-
sidades e Institutições de Ensino Superior
que instituíram e constituíram, de seu Pre-

sidente, Diretores e Funcionários e bem assim das
demais Instituições a ela Associadas, extremamente
consternadas pelo falecimento de seu inesquecível
Fundador e Amigo - MINISTRO LUIZ GAMA FILHO,
convidam parentes, amigos e educadores em geral
para a missa de 7.° dia, que será celebrada, ama-
nhã, dia 3 de junho, sábado, ás 9 horas, na Igreja
da Candelária.

DUDLEY DE BARROS BARRETO
(FALECIMENTO)

+ 

Ruth de Oliveira Costa de Barros Barreto, Helena Martins de Barros Barreto, Fre-
derico de Barros Barreto e Claudia N unes Silva de Barros Barreto e filhos, Du-
dley de Barros Barreto Filho e Sandra Wel lisch de Barros Barreto e filhos, Ronal-

do de Barros Barreto e Patrícia Kós de Barros Barreto e filhos, Elizabeth Helena de Bar-
ros Barreto Raggio e José Mariano Raggio e filhas, viúva Sydney Cavalcanti de Barros
Barreto e família, Elizabeth Tereza Leonardos e Georges Leonardos e família, Mary Leo-
nardós e Thomas Othon Leonardos e família e Arnaldo Petersen Barreto e família, es-
posa, sogra, filhos, noras, genro, netos, irmãs, cunhados, e sobrinhos comunicam o fale-
cimento do seu querido DUDLEY e convidam demais parentes e amigos para o enterro
hoje, às 11 horas, saindo o féretro da Capela Real Grandeza n.° 2 para o Cemitério de
São João Batista.

HELENA EIRAS KAHN
30.° DIA

+ 
Jorge Kahn e família, Maria Kahn, viúva Roberto Kahn e família, AAag-
dalena Kahn, viúva Gustavo Kahn e família, Sérgio Kahn e família, Luiz

Kahn e família, Gustavo Francisco Epprecht e família, agradecem as manifesta-
ções de pesar que vêm recebendo e convidam para a missa de 30.° dia que man-
dam celebrar por alma de sua muito querida mãe, sogra, avó e bisavó HELENA
EIRAS KAHN, sábado dia 3 de junho às 18 horas na Igreja de Santa Mônica à
Rua José Linhares n.° 96 - Leblon.
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Testemunha tem prova de
que Vera Lúcia tomou droga
depois de ser internada/

Curitiba — A Sra Ireni Martins Araújo disse on-
tem ter presenciado a lavagem estomacal em queforam extraídos 10 comprimidos de Hipofagin quecausaram a morte da estudante Vera Lúcia Cardia.
Ela esteve internada no mesmo quarto da vitima
nos dias em que Ismael Chinolli, o principal suspei-
to, esteve no Hospital São Vicente.

Vera Lúcia Cardia, de 17 anos, morreu no últi-
mo dia 22, após passar quase um mês em estado
de coma naquele hospital, por ter sido forçada —
segundo versões preliminares — a ingerir dose ex-
cessiva de tóxicos. O caso está sendo investigado
pela Policia Federal e Delegacia de Entorpecentes,
além da de Homicídios. O suspeito, Ismael Chinolli,
diz que ela tomou a droga em uma orgia realizada
em 22 de abril, por vontade própria.

três pessoas, entre as queriao Sargento da Policia.Mili-
tar José Augusto Prasão
Ezequiel, afirmou que ela
poderia ter tomado a droga
em uma orgia realizada no
«Ma 22, em companhia dos
outros elementos denuncia-
dos.

NAO LOCALIZADA
- ¦*' ¦ ¦-¦¦-.

A principal testemunha,
Ireni Martins Araújo, 48
anos, casada, ainda não fo-
ia chamada a depor na De-
legada de Homicídios, que
nào a havia localizado. En-
oomtrada por um repórter
ontem, ela confirmou a pre-senca de Chinolli no hos-
pitai mas nao confirmou
ter o rapaz forçado a viti-
ma a ingerir os compri-
mudos, pois no momento em
que ele entrou no quarto
ela (Ireni). foi ao banheiro,
voltando apenas quando ele
já havia saído.

•Disse, entretanto, que lo-
go depois Vera Lúcia Cardia
começou a sentir-se mal,
tendo-se atirado ao chão
com convulsões. Segundo
explicou, ela foi socorrida
em seguida e médicos lhe
fizeram lavagem estomacal.
Afirmou ter visto, em um
recipiente, os comprimidos
extraídos na lavagem, o que"tez até eu piorar, depois
daquilo".

Ao apresentar-se na Dele-
gacJa de Homicídios na dia
28 de maio, Ismael Chinolli
confirmou ter estado no
hospital "apenas para visi-
to", e negou ter forçado Ve-
cá a ingerir os compri-
unidos. Denunciando outras

O delegado Dorval Si-
rnões, de Homdcídtas, vem-

/ se monstrando apreensivo
quanto ao fornecimento de
noticias; por tratar-se de"investigações de trafico de
drogas". Ele acredita que a
estudante não foi forçada
a Ingerir os comprimidos de
Hipofagin, adquiridos em
uma farmácia do centro da
cidade com Ismael Chinolli,
que usou, para tanto, recei-
te médica falsificada.

Quando tomou conhe-
cimento das declarações e
do endereço da Sra Ireni
Martins Araújo, o delegado
admitiu que as investiga-
ções poderão tomar novo
rumo, já que seria impôs-
sivel encontrar, no aparelho
digestivo de Vera, compri-
midos ingeridos quase 10
dias antes da lavagem es-
tomacaL No final da tarde
ele designou uma patrulha
para intimidar a testemu-

.nha a comparecer àquela
Delegacia.

Esteé
o primeiro número
daLsua assinatura

&264 6807

Morte de
lavrador é
investigada

Salvador — O Depar-
tamento de Polícia do Inte-
rlor, da Secretaria de Segu-
rança Pública, pediu, on-
item, mais esclarecimentos à
Delegacia de Jequié, sobre
a morte do lavrador Fran-
casco Moreira de Souza e
cadeia daquela cidade, um
dia depois de ser preso.

O lavrador matou a pau-
ladas seus pais João Fra.11-
cisco Moreira de Souza na
Alexandrina Moreira d e
Sousa, fugindo para o dis-
trlto de Água Vermelha. Foi
perseguido por muitos mo-
radores de Jequié, que pre-
tendiam linchá-lo, os quais
disseram que o encontra-
ram desacordado em um
matagal

SUICÍDIO -

.Embora, segundo a poli-cia, o caso esteja meio con-
fuso, Francisco, "parecendo
estar possuído pelo. diabo'*,
na opinião dos seus per-
seguidores, fugiu com uma
corda na mão. Em certo
local, teria tentado
suicidar-se, mas a corda, ve-
lha, partiu-se e ele caiu cm
uma ribanceira, ferlndo-se
na cabeça.

O Tenente José de Matos
Lima, que responde pelaDelegacia de Jequié, infor-
mou ao Departamento de
Policia do Interior ter re-
cebido Francisco das mãos
de moradores do bairro de
Jequiezinho, com ferlmen-
tos na cabeça e em todo o
corpo. Mesmo assim, o reco-
lheu à cadeia, em lugar de
levá-lo a um hospital, porconsiderar que ele ficaria
mais seguro da Indignação
da população.
NA CELA

O soldado José Carlos
Santana, encarregado de
tomar conta do preso, -in-
formou que Francisco, des-
de que foi colocado na cela,
domingo às 17h — o crime
foi no sábado — ficou dei-
tado em posição fetal e nào
mais se levantou. ...

"Pedia apenas desculpas-
pelo vestido que rasgou" —
declarou, acrescentando que
ele ficou assim até segunda-'
feira, quando foi encontra-
do morto.

1 A policia desconhece os
motivos pelos quais Francis-

: co matou os país, e os viai-
nhos Informaram apenas
que eles brigavam muito.

Delegado de Nova Iguaçu
espera esclarecer hoje a
morte da universitária

O delegado de Nova Iguaçu, Romeu Diamant,
espera esclarecer, hoje, o assassinio da universitária
Maria Manuela dos Santos. Ela foi morta com qua-tro tiros de revólver, em sua casa, na Estrada do
Monumento, 33, no bairro de São Bernardo, em Tin-
guá, Nova Iguaçu, sábado à noite. Os policiais acre-
ditam que os três assassinos são motociclistas.

Essa hipótese é considerada importante, porquefoi baseada nas informações do menor S.C.C., de 14
anos, única testemunha do crime. Ele informou queos assassinos trajavam roupas brancas e capuz da
mesma cor. Em uma revista, ele identificou ax roupa
usada pelos criminosos: macacão à prova de fogo,
usado por motociclistas.
SEM TÓXICOS

Os policiais acreditavam
que a universitária estives-
se envolvida com traflcáh-
tes de tóxicos, mas. a hipó-
tese foi afastada pelo dele-
gado Romeu Diamant. Pa-
rentes dé Maria Manuela
negaram que o marido dela,
o músico Petrúcio Paes Pei-
xoto, seja viciado em dro-
gas,. conforme vinha sendo
noticiado,

O músico foi envolvido no
crime porque parentes afir-
maram que élé havia de-
nunciado três homens resi-
dentes na região, por ven-
derem drogas, o sogro deie,
o industrial Sebastião Gon-
çalves Lourenço, afirmou
que conhece Petrúcio ha
mais de cinco anos, e, du-
rante esse tempo, nunca o
viu nem fumar.

O industrial nào vê moti-
vos para vingança no cri-

me, considerando que a fi-
lha era muito estimada. A
hipótese de roubo também
foi aíastada peios policiais,
porque na residência da
universitária havia vários
objetos caros, como tele-
visão, jóias, casacos de pele,e tapetes portugueses. Na
bolsa da vitima, havia cinco
cédulas, de CrS 100, que os
criminosos não levaram.

Segundo o delegado, as
investigações estão no final
e ó caso pode ser esclare-
cido ainda hoje. O menor
S. C. C. continua protegido
pelos policiais, pois. é a
única testemunha do crime.

Petrúcio Paes Peixoto, o
marido' da vitima, afirmou
não ser verdade o seu rela-
cionamento com tóxicos, e
que a noticia, além de cons-
tituir uma injustiça, poderá
causar grandes prejuízos às
suas atividades de discote-
cario, v

Ladrões iam Marinha
roubar casa desautoriza
de general oficiais

São Paulo — Dois ladrões
foram surpreendidos, on-
tem à tarde, quando tenta-
vam assaltar a residência
do Comandante da 2a. Re-
gião Militar, General Geral-
do Alvarenga Navarro, na
Avenida Brigadeiro Luis
Antônio, 4667, no Jardim
Paulista. Eles travaram um
tiroteio com a policia: um
foi ferido e preso e o outro
fugiu.

O ferido é João Batista
Castro de Melo, de 22 anos,
que estava, armado com três
revólveres e recebeu um ti-
ro ho joelho. Depois de me-
dicado, foi atuado em fia-
grante . por resistência à
prisão e tentativa de homi-
cídlo. Seu comparsa; não
Identificado, fugiu, pulando
muros e telhados de várias
casas.

O Comando do 1? Distrito
Naval distribuiu nota oficial
internando que os oficiais
dá reserva; Luis inimá Mi-
ranida e José Joaquim dos
Santos Vlegas estão desvin-
culados do Ministério da
Marinha, não estando auto-
rizados a falar em seu no-
me nem habilitados a re-
presentar ou realizar tran-
sações com o aval dos
órgãos que compõem sua
estrutura..

O Oontoa-Almirante Luis
Inimá Miranda, que respon-

;• de a 27 processos por este-
: lionato, era presidente da

Legião de Hq»<ra Marechal
Rondou, fechada em 1972
por ato do Presidente da
Reprública ao se descobrir
quei a instituição tinha; cor-
reteres para angariar
doações de pessoas interes-
sadas em receber oomdeco-
rações. ,

Policial do
Recife será
processado

Recife — O Juiz Carlos
Oavalcantl da Mata foi inti-
mado, ontem, pela 2a Ca-
mara Criminal do Tribunal
de Justiça de Pernambuco,
a receber denúncia do Pro-
motor Paulo Pires Amazo-
nas contra o Major José
Ferreira dos Anjos, da Poli-
cia Militar. O policial vai
ser processado por lesão
corporal grave no estudante
Cândido Pinto de Melo, em
1969.

Em abril daquele ano, o
então quartanista de Enge-
nharia e presidente do Di-
retórlo Central die Estudan-
tes da Universidade Federal
de Pernambuco e da União
Estadual dos Estudantes,
Cândido Pinto de Melo, íoi
alvejado pelas costas, quan-
do esperava um ônibus no
abrigo no bairro de Toirre,
tendo ficado paralítico. Re-
cebeu, também, outro tiro
no queixo.
DENÚNCIA
. O crime foi praticado
no dia 28 de abril, quando
o. estudante, acusado d e
exercer atividades subversi-

, vas, foi intimado pelo então
Tenente José Ferreira dos
Anjos a entrar num carro
da 2a Seção da PM e se
recusou. No dia 4 de maio
de 1974 — cinco anos depois
do crirhe -— o Promotor,
Paulo Pires Amazonas ofe-
receu denúcia contra o po-
liclal, que, atualmente,
chefia o Comando de Poli-
ciiamento da Área Metro-
politana, mas o Juiz da 2a
Vara Criminal se recusou a
aceitá-la, alegando haver
recebido oficio do Estado-
Maior da PM, afirmando
que a denúncia não tinha
fundamento.

Inconformado, o promo-
tor recorreu, mas, devido à
não remessa do inquérito
ao tribunal e à entrega do
documento ao Procurador-
Geral do Estado, Sr Fer-
nando Mendonça, ò inquéri-
to íoi retardado. Decorridos
mais quatro anos, o tribu-
nal conseguiu receber o
processo, Indicando o De-
sembargador Ag ame n o n
Duarte de Lima para rela-
tor. Julgado o recurso do
promotor, o juiz foi intima-
do a aceitar a denúncia
contra o policial.
OJOVEM

Apesar de atingido na co-luna vertebral, Cândido
Pinto dé Melo conseguiu
concluir o curso, especlali-
zou-se em Engenharia Me-
canica e trabalha no Hospi-
tal das Clinicas de São Pau-''lO.

Alunos da UFBA fazem greve
geral até terça em repudio
ao ataque da PM à passeata/

Salvador — Assembléia-geral. com mil alunos
da UFBA decidiu a paralisação das atividades aca-
dêmicas até terça-feira, em repúdio à repressão poli-
ciai contra a passeata que reuniu 4 mil estudantes
na noite de quarta-feira, e também para pedir a
substituição do Reitor Augusto Mascarenhas.

Se for confirmada a noticia de que houve pri-soes durante a passeata, os estudantes pretendemmanter a greve até a libertação de todos. Os alunor
ao Instituto de Geociências (cursos de Geologia e
Geofísica) em princípio ficarão fora da paralisação,
pois mantiveram greve de 42 dias por melhoria do
ensino e poderão perder o ano por faltas.
CONGRESSO

A assembléia, diante da
Faculdade de'Medicina, foi
uma das mais concorridas
dos últimos tempos. Houve
varias propostas para novas
passeatas, mas prevaleceu a
idéia da greve, pois fortale-
ceria o congresso estudantil
cujo inicio está marcado
para domingo. No congres-
so, então, seria marcado um
ato público, seguido de"passeata monstro pelas
principais ruas da cidade".

O congresso é para unlíi-
car as reivindicações das
unidades da UFBA que es-
tavam em greve (como
Medicina, Jornalismo, Far-
macia, História), além de
debater a reforma univer-
sitaria.

Os' estudantes também
aprovaram uma cart a -
aoerta para explicar à
população a razão do
movimento, e a realiza-

Motorista
de táxi é
assassinado
- Jorge Luis Alves dos San-'

tos, de 23 anos, morador na
Rua João Romariz, 93 ap.
201, em Ramos, aguar-
dava, para o' próximo mês,
suà nomeação para a Se-
cretaria de Segurança Pú-
blica como agente de Po-
licia Judiciária. Ontem de
madrugada, ele matou, com
três tiros no rosto, na Rua

i Cardoso de Moraes, em Bon-
sucesso, o motorista de táxi
Eduardo Soltosky, de 4 6
anos. \

Após o crime, Jorge Luis
teniou fugir mas foi preso
por policiais da 21a. Delega-
cia Policial. Testemunhas
informaram que os dois be-
biam ho. Bar Rio Palace,
quando se desentenderam
por motivos fúteis. Jorge
Luis correu ao seu carro,
apanhou um revólver cali-
bre 38 e assassinou o moto-
rista. .

ção de atividades extra-
curriculares durante a gre-ve. Na assembléia também
foi apresentada a preocupa-
ção .de que a greve seja fu-
rada em algumas unidades,
como na Faculdade de Di-
reito: um aluno pediu a for-
mação de uma comissão pa-
ra ir até lá motivar os cole-
gas.

MANIFESTAÇÃO

A passeata de quarta-
feira começou em ato públi-
co diante da Reitoria e, sur-
preendendo o esquema poli-
ciai, percorreu três quilôme-
tros até ser dissolvida, no
bairro do Tororó, por bom-
bas de gás lacrimogêneos,
cassetetes elétricos e Cães
policiais. Várias pessoas fo-
ram espancadas e mor-
didas, com estudantes sen-
do coiocádos em veiemos da
PM.

Polícia '¦ zainda busca
AnaMaria

A Divisão de Roubos e
Furtos, apesar de há muito
tempo haver sido afastada
a hipótese de seqüestro, em
face das cartas enviadas a
seus pais e a colegas do 2?
Encontro, de Jovens com
Cristo, continua investigan-
do o desaparecimento de
Ana Maria Jalk que, há 40
dias, sumiu de casa, em
Ipanema, quando foi a uma
confeitaria comprar doces.

Segundo seu pai, o detetl-
ve particular Bechara Jalk,
a jovem, de 16 anos, não
deu mais sinal de vida e
ele continua a insistir queo Padre Manuel Max Lins
Rodrigues, da Paróquia de
Nossa Senhora da Con-
ceição, na Gávea, sabe onde
ela está, mas se recusa a
dizer. Ontem, na igreja, o
sacerdote não quis comen-
tar o desaparecimento da
moça.

AVISOS RELIGIOSOS

f-l

FERENC MQLNÁR
+ 

À Diretoria e funcionários da Phibro S/A, Usina Siderúr-

gica Paraense S/A, Companhia Brasileira de Ferro è Mi-
neração Prima S/A com profundo pesar comunicam o

falecimento de seu Diretor, FERENC AÁQLNÁR, ocorrido dia 1.°
de junho.

LEONlLDO DE CARVALHO LORETO
(FALECIMENTO)

: i 
' 

. •

+ 

Maria Elza da Silva: Loreto, Claudia da Silva Loreto, Carla da
Silva Loreto, Karen da Silva Loreto, Walter de Loreto Mendes
Neto, cumprem o doloroso* dever de comunitar o falecimen-

to de seu esposo e pai LEONlLDO DE CARVALHO LORETO. O fere-
tro sairá da Capela "C" às 14 horas de hoje, do Cemitério São Fran-
cisco Xavier para a mesma necrópole.

LEONlLDO DE CARVALHO LORETO
(FALECIMENTO)

+ 

Otelina de Carvalho Loreto, Ronaldo Luiz de Loreto, Jane
de Loreto Melo, Carlos Jorge Melo, Marina de Camargo Loreto,
cumprem o doloroso dever de comunicar o falecimento de seu

filho, irmão e cunhado LEONlLDO DE CARVALHO LORETO. O féretro
sairá da Capela "C" às 14 horas de hoje do Cemitério São Francisco
Xavier para a mesma necrópole.

LEONlLDO DE CARVALHO LORETO
(FALECIMENTO)

+ 

Mauá Auto Peças Ltda através de seus diretores e funciona-
rios, com pesar cumprem o doloroso dever de comunicar o
falecimento de seu diretor LEONlLDO DE CARVALHO LORE-

TO. O féretro sairá da Capela "C" do Cemitério São Francisco Xavier
para a mesma necrópole às 14 horas de hoje.

ir

Alba da Gama-Rosa Cardoso
(MISSA DE 7." WA)

+ 

Doutor Paulo da Gama-Rosa Cardoso e Co-
. ronel Ney da Gama-Rosa Cardoso e filhos,

agradecem as manifestações de pesar rece*
bidás por ocasião do falecimento de sua

querida mãe, sogra, avó e convidem para a missa
de 7:° dia, a realizar-se dia 03 de junho, sábado, as
10:00 horas, na Igreja Santa Cruz dos Militares. (P

HENRY GEORGE MARTIN
(MISSA DE 7«» DIA)

+ 

A família comunica? o falecimento de
seu querido HARRY ocorrido no dia
29 de maio e convida para a missa de

•7.° dia no domingo, 4 de junho,, às 9 horas,
na Igreja Anglicana, rua Otávio Carneiro 144,
Niterói.

JORGE DA COSTA
(FAlfCIMINTO)

+ 

Dra. Anita luzia. Vizeu Fernandes, Dr. Antônio Pereira
Fernandes Netoe Tinia luzia Vizeu Fernandes cum-
prem o doloroso dever de comunicar o falecimento de
teu querido pai, «ogró e avô JORGE e convidam os
demais parentes • amigos para o seu sepultamento,

hoie, dia 2, is 09:00 horas, saindo o féretro da Capela E do
Cemitério São' Francisco Xavier (Caiu) para * mesma necrópole. (P

JOSEK MENDLEWICZ
(DESCOBERTA DA MATZEVAH)

'A Esposa e flhos convidam para a ce-
\fT-7' rimônia que se fará realizar no dia
A^^-A^, 4 de junho, às 9,00 hs., no Cerni-

V tério de Vila Rosali (ala nova), have-
rá condução saindo da Rua Barão de

Iguatemi n.° 306, às 8,00 horas.

J0SE DE ARAÚJO FREITAS

+ 

Vera Brêfas de Araújo Freitas, Vera Marta,
•'Pedro Henrique e Angélica, Áureo César,

Naira e André convidam para a missa que
farão celebrar pela passagem do 1.° ani-

versário de morte de seu querido marido, pai, sogro
e avó a realizar-se amanhã, dia 3, sábado, às 10 hs.,
na Igreja N. S. Carmo, Praça XV.

JOSÉ CARLOS HELUY
(MISSA DE 7* DIA)

Sua família sensibilizada agradece es manifes-
tações de pesar recebidas por ocasião do falecimento
de seu querido JOSÉ CARLOS e convida para a missa
que manda celebrar em sufrágio de sua alma, ama-
nhã, sábado dia 3,,às 10:30 horas, na Igreja N. S.
de Copacabana, à Rua Hilário de Gouveia h.° 36.

MARCELINA ORTIZ
(MISSA DE 7.» DIA)

+ 

Sua família agradece as manifestações de
pesar recebidas por ocasião de seu faleci-
mento e convida parentes e amigos para a
missa de 7.° dia,a ser celebrada no dia 3

de junho, sábado/às 10:30 horas, ha Igreja Santa
Mônica, à Rua José Linhares, esquina com Ataulfo
de Paiva, rio Leblon. .

JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS
(MISSA DE 7." DIA)

+ 

Sua família e funcionários do Super Merca-
dos das Tintas, agradecem as manifesta-
ções de pesar pelo seu passamento, e con-
vidam para a cerimônia a ser realizada no

dia 3 de junho às 7,30 hs., na Igreja do Santíssimo
Sacramento, à Av. Passos n.°. 50.

N0S0R DE TOLEDO SANCHES
(MISSA DE 7* DIA)+ A família convida parentes e amigos

para ç missa de 7.° dia à realizar-se
no dia 3 às 9 horas, .na Igreja Santo

Afonso — Tijuca.

PROFESSORA

SAPHIRA SIM0ENS DA SILVA
(MISSA DE 30.° DIA)

+ 

Sua família convida para a missa de 30.°
dia que será celebrada por sua boníssima
alma dia 3, sábado, às 19 horas na Igreja
Nossa Senhora da Boa Esperança, à Rua

Conde de Ira já 465 — Botafogo.

SEM PISTAS

O detetive particular e
poiiçiads da Divisão de Rou-
bos e Furtos continuam in-
vesügando o caso, já que as
pistas de informantes
anônimos não levaram à la-
calização da moça.

"Desde que Ama«Maria es-
oreveu aquelas duas cartas"
— disse seu pai — "ela
não mais se comunicou com
a família e, acredito, nem
com o Padre Max. Também
os telefonemas anônimos
cessaram."

O Sr Bechara Jalk, embo-
ia sua filha, numa das car-
tas, tenha dito que o sacer-
dote* nada tinha a ver com
a fuga, insiste em afirmar
que o vigário da Igreja de
Nossa Senhora da Concei-
São, onde ela participou do
2v Encontro de Jovens com
Cristo, teve atuação ativa
e a induziu a saur de casa.

"No dia em que ela vol-
tar" — garantiu o detetive
particular — mostrarei ao
publico quem é o Padre
Max, dentro e fora da paro-
quia. Até a Igreja vai ficar
surpreendida com tudo o
que apurei."

Zoo ganha
a tartaruga
do f eirante

O Zoológico do Rio ga-
nhou ontem, de graça, a
tartaruga de 180 quilos que
um feirante comprou na
Praça XV por Cr$ 500 e es-
tava a ponto de vender por
Cr$ 1 mil. 800 quando cha-
mou a atenção de uma ra-
dlopatrulha.

Os patrulheiros queriam
autuar o feirante José Au-
gusto Couto como Incurso
na Lei de Proteção aos Ani-
mais, mas o delegado Elpi-
dio Tavares, da 12a. Dele-
gacia Policial, em Copaca-
bana, achou melhor fazer
um simples registro no 11-
vro de ocorrências, e doar o
bicho. O caso da tartaruga
movimentou a feita da Rua
Ronald de Carvalho duran*/
te três horas. Segundo os
policiais o feirante — que
não admitia perder os Cr$
500 investidos — mostrou
ser "desobediente e teimo-
so".
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Deputado quer tabelar dentistas
Brasília — O Deputado

Francisco Rocha (MDB-RN)
apresentou ontem na Cama-
ra projeto estabelecendo o
tabelamento dos tratamen-
tos odontológicos em todo o
pais e determinando que o
Conselho Interministerial
de Pregos fixará os preços
desses serviços, com base em
tabela elaborada pelo Con-
selho Federal de Odontolo-
gia, a quai será revista to-
dos os anos, no mes de
maio.

A cobrança de preços su-
periorés. aos que forem
aprovados - pelo Conselho
Interministerial de Preços,
segundo o projeto, sujeitará
os dentistas a penas que
vão desde a censura em ato
publicado no Diário Oficial
até a cassação do registro
profissional, em caso de rei-

teração. Na reincidência, a
penalidade a ser aplicada
será a de 30 dias de suspen-
são das atividades do pro-
fissional infrator. .

O mesmo Deputado apre-
sentou ontem outro proje-
co, determinando a abertu-
ra dos postos de gasolina
aos domingos e • feriados,
com a finalidade de atender
às necessidades de abasteci-
mento dos táxis e dos vei-
culos de transporte coletivo.

Os postos funcionarão
num sistema de rodízio, se-
gundo o projeto, de acoído
com a regulamentação da
lei, a ser elaborada pelo
Conselho Nacional de. Pe-
tróleo, que dará as normas
de execução do sistema de
funcionamento dos postos
naqueles dias.

Festival de Brasília encerra inscrições

Brasília — Terminam no
dia 9 dè junho as inscrições
para o XI Festival do Cine-
ma Brasileiro em Brasília,
que será realizado entre 24
e 30 de julho. A programa-
ção compreende mostra
competitiva para filmes de
35 mm, outra para filmes
de 16 mm, mercado de fil-
mes, exposição histórica so-
bre cinema, encontro de
pesquisadores do cinema
brasileiro, encontro de do-i
cumentaristas.

Dois seminários — sobre
a situação do filme brasi-
leiro no mercado interno e
sobre o Super-8 no Brasil,
acompanhado de mostra dè
filmes Super-8 —também
serão realizados. As inseri-
ções podem ser,, feitas no
Setor de Festivais da Em-
brafilme ou em qualquer
delegacia regional da em-
presa. Os prêmios totalizam
Cr$ 691 mil. I '

INCRA regulariza terras no Acre
Rio Branco — O chefe re-

gional do INCRA, Sr Rai-
mundo Moreira da Silva, in-
formou ontem que até o fi-
nal deste ano a autarquia
regularizará metade das* terras do Acre totalizando
7 milhões e SOO mil hectares.
Contestando criticas de
inoperancia que têm . sido
dirigidas ao INCRA,, o Sr
Raimundo Moreira alegou
que os problemas que entra-
vam o desenvolvimento do

Estado não estão na questão
da terra.

Há poucos dias/ segundo o
chefe do INCRA no Acre,
a Justiça Federal julgou em
Rio Branco a primeira ação,
movida pela autarquia; para
recuperar terras, com pare-
cer favorável ao INCRA. A
ação abrange, cerca de 400
mil hectares, dos quais par-
te poderão passar para o
Estado com vistas ao assen-
tamento de famílias sem

.terra, disse o Sr Moreira.

Aureliano vê o desvio do Paranaíba >
jjortante do programa de
construção da hidrelétrica
de Emborcação, que será a
segunda maior usina da
Cemig (Centrais Elétricas de
Minas. Gerais., com 1 ml-
lhão de quilowatts. O Minis-
tro das Minas e Energia. Sr
Shigeakl Ueki, deverá; com-
parecer à solenidade.

Belo Horizonte — o Go-
vernador Aureliano Chaves
assiste às lih de hoje, na
divisa dos .municípios de
Áraguari, Minas, e Catalão,
Goiás, ao desvio do rio Pa-
ranaiba através de dois tú-
neis escavados na '. rocha,
com SOOm de extensão cada
um.

...': O desvio é uma etápá im-

Deputado pede CPI para Lóide Brasileiro
Brasília — O Deputado

Nina. Ribeiro (Arena-RJ)
requèreu ontem a constitui-
ção de uma comissão par-
lamentar de Inquérito, na
Câmara, para apurar pos-
siveis irregularidades no
LÓide Brasileiro; notada-
mente no que diz respeito à
venda dos navios Princesa
Leopoldina, Princesa Isabel,
Rosa da Fonseca e Ana Ne-
ry, operações que teriam

sido lesivas aos interesses
nacionais.

O Deputado carioca de-
seja que a CPI apure tam-
bém em todos os detalhes
as condições de afretamen-
to do navio grego de ban-
deira panamenha Boman-
«a para substituir o serviço
prestado pelo Ana Nery, de
vez que considera este ul-
tlmo três vezes mais mo-
demo do que o navio con-
tratado pelo Lóide.

Sanitaristas e, professores se organizam
Vitória — Duas novas as-

sociações de classe foram
fundadas esta semana em
Vitória: dos profissionais
de Saúde Pública e dos pro-fessores da Universidade
Federal do Espirito Santo.
Os ' professores -sentem-se
ameaçados por um projeto
de resolução que. pode cas-' sar seu direito de voto nas
deliberações . dos Departa-
mentos da Universidade.

Já os sanitaristas acham
que a Saúde Pública está

relegada a um plano secun-
dário e, como a especialida-
de não comporta clinica so-
ciai, não podem comple-
mentar os baixos salários
pagos pelo Governo do Es-
tado. A finalidade dá Asso-
ciação é lutar pela promo-
ção da saúde da população,
integrando os diversos ser-
viços de.saúde dentro da fi-
losof ia da medicina sociali-
zada, com acesso garanti-
do a todas as camadas da
população.

Economistas se defendem de proibição
A possibilidade de que os

Sindicatos, dos Economistas
sejam proibidos —' por lei-Ainda em projeto — de ele-
gerem representantes paraos Conselhos Regionais e
para o Conselho Federal de
Economia será discutida ho-
je por economistas de sete
Estados —, Rio.Sãò Pamo,

, Minas Gerais, Amazonas,
Pará, Pernambuco e Santa
Catarina — ná sede de sua
Federação Nacional, ná Rua
Aicindo Guanabara 24, 10.°,
às 13h. (! -

O presidente em exercício
da Federação, Sr. Mário

.Cardoso Jarros, disse igno-"rar os motivos do projeto
de lei n.° 366-D, "que anu-
Ia as conquistas e enfra-
quêce a representaçãq sin-
dical dos economistas", ga-
rantidá em lei há mais de
20 anos, para a escolha de
seus representantes rios ór-
gãos de fiscalização do
exercício da profissão; de
economista.

Plínio Marcos critica Lei do Artista
São Paulo — O ator e au-

tor Plínio Marcos criticou
ontem a lei que reguiamen-
ta a profissão de artista, em
palestra para 400 estudan-
tes na Fundação Educado-
nal de Bauru, dizendo ser
esta. lei "uma afronta à
classe, feita de cima parabaixo para beneficiar em-
presarios e companhias lea-
trais, mas não o artista".

Plínio Marcos afirmou que"uma cambada de pelegosesteve em Brasília paraaplaudir o sanclonamento
da lei, o que demonstrou o
desinteresse da classe. O
Governo que subvenciona o
teatro gera escritores como-
distas e incompetentes que
só produzem peças sobre o
homoüsexu- mo". . '

Ex-Governador ganha hal> pus
Vitória — O Supremo Tri-

bunal Federal concedeu
habeas-corpus ao ex-Go-
vernador do Espirito Santo,
Cristiano Dias Lopes Filho e
a seus dois cunhados, todos
acusados de estelionato em
compra e venda de cobre em
transação com o exterior.

v' Segundo o ex-Governador a
X denúncia de estelionato era

uma manobra do atual Go-
vernador Êlcio Tavares pa-
ra destrui-lo politicamente.

Temperatura no Paraná cai
a nove graus negativos e
geada atinge Serra do Mar

Curitiba — Temperaturas abaixo de zero foram
registradas ontem em pêlo menos 50% do Estado e
em Palmas a mínima foi de nove graus negativos,
informou a Secretaria dé Agricultura. Houve geadas
em quase todo o Paraná, até mesmo ém Morretes,
nas encostas da serra do Mar, onde o fenômeno é
incomum. ji

Em algumas regiões de Curitiba, a temperatura
caiu a cinco graus negativos e em Foz do Iguaçu
turistas acostumados a encontrar um calor de até
40 graus foram surpreendidos'ontem oom dois graus
abaixo de zero. Em Ivaipora, Norte do Estado, as
geadas queimaram.os ponteiros dos cafezais. Em
Guarapuava, no Sudoeste, a mínima foi dè 6.8 graus
negativos.

sivamente da extração de
madeira, que o írlo não
afeta.

Londríni/Pft

Livrando-, uo processo,
o ex-Governador pretendecandidatar-se a deputado
federal pela Arena. 6 Sr
Dias Lopes não aceitou o
convite do Governador in-
dicado, Senador Eurico Re-
zende, para concorrer ao
Senado, como favorito queseria devido à sua lideran-
ça partidária, alegando quesó o faria se um elemento
do seu' grupo fosse indica-
do para governar o Estado.

PREJUÍZOS ..-

A Secretaria de Agricul-
tura não tem ainda um le-
vantamento dos prejuízos,
mas acredita que, por en-
quanto, eles se resumem à
queima das pastagens no
interior e a perdas de até
80% nos hortigranjêiròs, na
Região Metropolitana de
Curitiba. A Secretaria de
Saúde e Bem-Estar Social
recolheu, na noite de quar-
ta-feira e na madrugada de
anteontem, 83 mendigos,'
mais que o dobro de noites
.anteriores. •

Os albergues estão lotados
na Capital e o São João Ba-
üstà exibia ontem uma pia-
ca na. entrada principal,
avisando: "Lotado. Não in-

. sista". O frio de ontem — .
conseqüência princlpalmen-
te, de uma massa polar pro-
veniente 0a Argentina —
íoi o mais rigoroso dos úl-
timos anos no Paraná. Em
regiões tradicionalmente
quentes, como Cascavel, no
Oeste, a temperatura des-
ceu a dois graus negativos e
o termômetro de relva, que
mede a temperatura do so-
lo, registrou 6.6 graus abai-
xo de zero.

Em Ponta Grossa, no
Centro-Sul, a mínima, de
madrugada, era cinco graus
negativos; em União da Vi-
tória, na divisa com 3ania
Catarina, 3.5 abaixo de zero.
O Serviço de Metèorologoia
da Secretaria de Agricultu-
ra de Londrina, informou
que não há possibilidade de
novas geadas nas próximas
24 horas, pois a massa po-,
lar que se deslocava da
Argentina para o Rio Gran-
de do Sul se dividiu, dirlgln-
do-se para o Norte do Pa-
raguai. O serviço prevê qúe,
se houver geadas hoje, seráo
nó Sudoeste, mas insigniíi-
cantes, pois a temperatura
está em elevação.

Para os 40 mil habitantes
de Palmas, a quase 400 km
de Curitiba, os nove graus
negativos de ontem são um
fato comum, pois, segundo o
Presidente da Câmara de
Vereadores, Sr Olair Tonial

. "nevar é perfeitamente nor-
mal na região". Tanto assim
que, estão'se desenvolvendo
no município extensos pro-
gramas de cultivo de maçã,
fruta típica de clima frio.'

Nove vezes, este ano,
Palmas amanheceu coberta
de geada, que sé forma en-
quanto persistem a estia-
gem e o céu sem. nuvens.
No Distrito de Novo Hori-
zonte, a 2 km da sede do
Município, segundo o Sr
Olair Tonial, a temperatura
desce mais ainda: "Pela ai-
titúde do lugar, que alcan-
ça 1 mil SOO metros, en-
quanto a cidade tem 1 mil
200 metros, o frio é mais in-
tenso. Quando o termôme-
tro marca oito graus nega-
tivos na cidade, lá a tem-,
peratura é mais baixa,
apresentando uma diferen-
ça que, ás. vezes, . chega a

. três graus".
O recorde de temperatu-

ras negativas foi atingido
entre 5h e 6h de • ontem,
mas não teve maiores con-
seqüências, segundo o Ve-
reador, porque, a economia
local depende quase- exclü-'" " - '•_. _____;

DOENÇAS

Porto. Alegre — A baixa
temperatura já começou a
provocar aumento de Inter-
namentos nos hospitais,
principalmente de crian-.
ças,' com problemas gripais
e bronco-pulmonares — e
idosos — com males cardla-
cos. Os termômetros osd-
lam em torno de zero grau,
à noite, na maioria dos mu-
nlcipios do Interior.

Em Passo Fundo, Região
do Planalto Médio, a 291 km
de Porto Alegre, os três
hospitais estão com lota-
çóes esgotadas. Segundo o '
administrador do Hospital
São Vicente de Paula — o
maior da região, com capa-
cidade para 350 leitos — Sr
liário David, há uma se-
mana a lotação está esgo-
tada.

A temperatura mínima
no Rio Grande do Sul ocor-
reu ontem em Irai, a 497 km
da Capital, com 1.3 grau
aoaixo de zero. Em. Passo
Fundo, Uruguaiana, Santa
Maria, Encruzilhada do
Sul, Santana do Livramen-
to e Alegrete houve tem-
perturas entre zero e dois
graus positivos,, oom a for-
maçao de geadas fracas.
Em Porto Alegre, a mínima
foi de 5.3 graus; às 6h30m.

O Prefeito de Gramado,
Sr Nelson Dinnebier (MDB,
afirmou que, diante das bai-
xas temperaturas, os hote-
leiros da cidade estão espe-
rando neve. O comércio de
malhas de Inverno; princl-
palmente o artesanal, Já te-
ve um acréscimo de 100%
em suas vendas. "Há dois
anos que não tínhamos frio
como o que está se regis-
trando neste inicio de inver-
no e isso está aumentando
as vendas de malhas, que
passaram por um periododifícil, afirmou o Prefeito
de Gramado. Também em
Passo Fundo existe a possi-
bilidade de nevar. A Empre-
sa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária prevê, se a
temperatura continuar bai-
xa, a formação de neve para
os próximos dias.

No interior gaúcho, as en-
tidades de assistência social
já iniciaram campanha de
agasalhos, como em Santa
Maria, a 324 km de Porto
Alegre, onde o Diretório
Central de Estudantes está
recolhendo, desde o Inicio
da semana, roupas de lã e
fazenda para distribuição
na cidade.
GEADAS ¦¦'"¦',""

São Paulo — Geada* de
pequena intensidade foram
registradas, na madrugada
de ontem, em algumas cida-
des da região de Presiden-
te Prudente, lençóis Pau-
lista e Macatuba, na Alta
Paulista, onde, segundo os
produtores, houve uma qúe-
bra de 30% na produção de
sacarose.

Em outras regiões do in-
terlor paulista, a tempera-
tura vem caindo muito, o
que está assustando os pro-
autores, principalmente de
café, que teriam a primeira
boa produção depois das
geadas de 1975.

sÉgfc
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PREFEITURA
DA CIDADE
DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Concorrência n.° 23/78

Urbanização da margem da Lagoa Rodrigo de Freitas, trecho
em frente ao Corte do Cantclgalo.

Avisam.s aos interessados na concorrência acima, referente àt obrai
de urbanização da margem da lagoa Rodrigo de Freitas, no trecho
em frente- eo Corte do Cantagaio, d» que trata o proceiso n.Ç
06/120.377/78, no valor da Cr* 41.385.225,00 (auarenra e um mi-
lhões, trezentos e oitenta e - cinco mil, duzentos t vint» • «incd
cruzeiros), com prazo de execução d- 120 (cento • vinte) dias úteis,
aue a mesma seri realizada no dia 16 de iunho de 1978. is 1540
horas, no D.part.m.nto de licitações — Rua Fonseca Teles. 121, 9.°

'.andar, São Cristóvão.

Rio de Janeiro, 31 de mato cie 1976

Deuertamento de licitações
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Às geadas no Paraná queimaram pastagens mas há previsão de elevação da temperatura

Vendas para o inverno
começaram em abrü

O outono só termina no dia 21, mas os artigos
de inverno já começaram a ser vendidos desde fins
de abril, com' preferência para roupas de meia-
estação, mais de acordo com o clima do Rio. Se as
massas polares continuarem penetrando no ritmo
atual, os dias continuarão com clima ameno, es-
friando à noite.

A passagem de estação este ano está sendo dl-
ferente da do ano passado, quando as massas de
ar penetraram mais espaçadamente, chegando me-
nos intensas ao Rio. O presidente do Clube dos Di-
retores Lojistas, Sr Silvio Cunha, diz que "o co-
mércio está ótimo", devendo a movimentação de
artigos de ihverào ir até outubro, quando, geral-mente, as lojas terminam remarcaçôes de preços e
mudanças de estoque.

Anos diferentes
... . . j

Quanto mais rápido for o deslocamento de
massas-frias dos' pólos em direção ao Rio, mais
forte será a tendência para os índices baixos de
temperatura, como está ocorrendo agora. Em ter-
mos de clima, 1978 está tendo comportamento bem
diferente do ano passado.

Em janeiro, deste ano, choveu abaixo do nor-
mal e abaixo dás chuvas verificadas no mesmo pe-
riodóde 1977. Em compensação, a temperatura íoi
acima do normal) enquanto em janeiro de 1977 íoi
normal. Em fevereiro deste ano, choveu muito aci-' ma do normal e no mesmo mês, em 1977, as chuvas
foram muito abaixo do normal. A temperatura, po-
rém, íoi este ano abaixo do normal, enquanto em
1977 foi acima.

Em março último choveu abaixo do normal,
mais, no entanto, que no mesmo mês de 1977. A
temperatura, no mesmo mês, íoi. abaixo do normal
este ano e bem acima do normal no ano.passado.
Finalmente, segundo os dados disponíveis pela Me-
teorologia, as chuvas de abril deste ano íoram nor-
mais, enquanto em 1977 íoram muito acima do
normal. A temperatura em 1978, abaixo do normal
e em 1977, multo acima.

O comércio
A temperatura de abril, abaixo da média nor-

mal, talvez explique a movimentação de compras
de artigos pára o inverno, como na Esplanada, loja ,
da Rua México: "A partir do dia 20 de abril, o com-
portamento dos fregueses mudou, procurando rou-
pas menos leves", diz o gerente, Sr Esek de Castro
Franco, para quem, este mês, o movimento deve
cair, em conseqüência da Copa do Mundo. "Falo
com a.experiência de duas Copas", explicou.

Nos últimos anos, os cariocas não compram
mais para o inverno roupas pesadas, e os artigos
de lã deram lugar a outros, como o tergal com ai-
godão. Também as japonas e as camisas de gola
role praticamente cairam no esquecimento.-Roland
Kalil Oebara, um dos donos da Kalil Gebará, afir-
ma que, mesmo assim, as lojas geralmente colo-
cam & venda alguns artigos pesados, "para pessoas
que precisam viajar para o exterior". Roland. não
vê muito sentido no grande valor que se dá à qua-
lidade de roupas de inverno fabricadas em outros
paises: "O que se faz hoje, no Brasil, deixa os es-
trangeiros maravilhados. E' uma pena que não se
acredite tanto no produto brasileiro, um dos me-
lhores do mundo".

<$%>,
PREFEITURA
DA CIDADE
DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Concorrência n.° 24/78

Drenagem e urbanização da Rua André Rocha, entre a Estrada
dos Bandeirantes e a Estrada do Guerenguè, .
e complementaçào de drenagem, urbanização e construção
da rede de dutos subterrâneos da Estrada dos Bandeirantes,
no trecho entre as ruas André Rocha e Arroio Pavuna.

Avisamos «os interessados na concorrência acima» referente às obr«
de drenagem « urbanização da Rua André Rocha, entre e Estrada dos
Bandeirantes * a Estrada do Guerenguè e complementecão de drena-
gem, urbanização e construção da rede de dutos subterrâneos da
Estrada das Bandeirantes, no trecho entre as Ruas André Rocha e
Arrolo Pavuna, cujo valor do orçamento oficial é CrS 10.496.153,65
(dez milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, cento e cinqüenta
e três cruzeiros e sessenta e cinco centavos), com prazo de execução
de 120 (cento e vinte) dias úteis, que a mesma será realizada no, dia
19 di junho d* 1978, is 15 horas, no D-o-rtamcnto de licitações —
Rua Fonseca Teles, 121, 9.° andar, São Cristóvão.

Rio de Janeiro, 29 de maio de 1978

Departamento de Licitações

Edval aproveita visita de
abade para se confessar e
comungar no DPF de Recife

Recife — O Abade do mosteiro de São Bento era;
Olinda e Arquiabade da Ordem Beneditina no Brasil;
Basílio Penido, esteve ontem por 20 minutos com d
estudante Edval Nunes da Silva, preso na Polícia
Federal sob acusação de tentar reorganizar o Partido
Comunista Revolucionário. Edval confessou, comun-
gou e ganhou uma Bíblia.

D Basílio disse que a visita tivera caráter reli-
gioso; mas como o abade é médico, a Arquidiocese,
de Olinda e Recife tinha especial interesse, da opii
nião dele sobre o estado de saúde de Edval. No re-
lato para a Comissão de Justiça e Paz da Arqui-
diocese, D Basílio disse que Edval não está em es-
tado grave e atribuiu às conseqüências psicológicas
da prisão os distúrbios informados por Monsenhor
Ernani Pinheiro, da entidade. . ]
VISITAS

Logo depois da saída do
abade, representantes do
Movimento Feminino pela
Anistia, Setor Jovem do
MDB, Diretórios .Centrais
dos Estudantes das Univer-
sidades Federai, Rural e
Católica de Pernambuco,
Instituto dos Arquitetos do
Brasil, além de religiosas e
.do padre Eduardo Humnert,
professor de Filosofia <•.'_.<.
Universidade Católica, ten-
taram visitar Edval,. mas
como eram 25 pessoas,' a
Policia Federal só permitiu
a entrada de 10, um a um
e com cinco minutos para
a visita.

Os 10 disseram que apa-
rentemente. Edval está
bem, apesar de reclamar
das condições carcerárias;
explicaram que a visita fo-
ra assistida por dois po-
liciais. A mãe de Edval, D
Ana Morais, que diariamen-
te o vê, afirmou que ele já
está bem melhor e que fi-
cou muito contente por ter
recebido dois livros, os
primeiros desde a prisão,
em 12 de maio. Além da
Bíblia, ganhou a Introâu-,
ção e Crítica à Sociologia,
de Margarete A. Coulson.

Caja contou para os
amigos que já tomou dois

banhos de sol, o que lhe fez;
muito bem. Também mos-,
trou-se satisfeito em saber
que o ex-Interventor de
Pernambuco; Etelvino Lins;
enviara telegrama ao Pre-
sidente da República pedin-
do que respondesse ao pro-
cesso em liberdade. j.

O advogado Sérgio Long-
man.— o primeiro a der
nunclar o. desaparecimen-
to„de,Edval — também ò
visitou. Àó sair informou
que o inquérito fora encer-
rado, uma vez que o estu-
dante já depôs na presen-
ça do Procurador Militar. ¦

TODOS OS EXAMES

Na Auditoria Militar, ó
Julz-Auditor José Bolivar
Regis informou ontem que
recebera da Polícia Federai
os resultados de todos os
exames feitos em Edval.
Fotos do acusado;em vá-
rias posições provariam de
que ele não foi torturado.
O Juiz não quis fazer co,-
mentário: "Toda a dof-
cumentação que recebi já
foi anexada aos autos e eü
já dei vistas ao Procurado):
Militar, para que , ele sé
pronuncie. Somente quant-
do isso ocorrer é que ejji
posso me pronunciar sobre
o assunto".

Produtores de verduras eiif,
Minas enviam aoPresidentf
protesto contra televisão

Belo Horizonte — Em telegrama enviado áo
Presidente Geisel e autoridades federais e esta-
duais, o Sindicato Rural de Andradas — reúne;2
mil 800 produtores da região do Sul de Minas —
protestou contra o programai Salada, Vinagre e Ve-
neno, apresentado pela TV-Qlobo, que teria causa-
do pânico entre consumidores de verduras, ao de-
nunciar que hortigranjêiròs produzidos na região
estariam envenenados por pesticidas, e provocando
retração nas vendas dos produtos, com prejuízos
incalculáveis. !

O horticultor Manuel Lopes Júnior — o maior
produtor de cenouras do país — "disse que o pro-
grama mostrou ratos morrendo após comer uma
mistura das hortaliças, mas na realidade os roedo»
res consumiram veneno puro. Há alguma entidade
interessada em destruir os produtores e causar de-
sordens na economia rural, que pagou à estação
de televisão para transmitir esse programa, cujÒ6
resultados, em três meses, serão um aumento impre-
visível nos preços dos hortigranjêiròs."
CHANTAGEM

\m^^^^^^^Ê^^^^^^^^^^^l \

O produtor, que é presi-
dente da principal empresa
fornecedora de cenouras
aos mercados da Ceasa e
de São Cristóvão, no Rio,
afirma que "o programa es-
tá contribuindo para d.s-
truir um setor da agricultu-
ra brasileira básico para a
alimentação das;-populações
de grandes j4É*£aes"

"Uma caixa de cenoura,
que custa para nós Cr$ 1Ò0,
estava sendo vendida, on-
tem, nes mercados do Rio
e de São Paulo, por Cr$ 40.
Nossos produtos estão enea-
lhando nos mercados e se
pf r dendo nas fontes e todos
C3 produtores da região do
Sui de Minas, princlpalmen-
te os pequenos, estão angus-
tiades, disse Manuel.
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Volta fechada
Escoriai

-m- illí virtude de uma viagem à Europa,
Êj onde assistiremos as grandes pro-

M*. vas dos calendários nobres francês¦¦ *** e inglês no mês de junho, a corheçar,
neste domingo, com o Prix du Jockey Club,
o Derby tradicionalmente disputado na pis-
ta de Chantilly, pela primeira vez, em mui-
tos anos, não veremos o Grande Prêmio
Cruzeiro do Sul, grandíssimo clássico reser-

. vado a produtos nacionais de três anos, o
nosso Derby, segunda prova da Tríplice Co-
roa carioca e a mais importante prova, em
termos seletivosrda hierarquia clássica es-
tabeleáda pelo Jóquei Clube Brasileiro, £m^
função disso, e, ao mesmo tempo, da concor-
rència da Copa e das emoções que jogadores
do mundo inteiro procurarão envolver ato-

l dos hos'próximos 25 dias, esta coluna não"^sairá durante este espaço de tempo. Em seu
lugar, prometemos enviar noticiário euro-
peue nossos comentários sobre os animais e
os perfis técnicos das carreiras principais.:
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ÈCNICAMBNTE, em uma primeira
instância, estaremos perdendo.' um
Derby de muito bom nfyel. À exceção
de Emerald Hill (Locris em Embuia,

por Sunny Boy), criação do Haras Quana-
bara e propriedade do Haras Rosa do Sul,
lamentavelmente ausente, o campo do Der-
by carioca deste conseguiu articular-se em
muito bom nível. Doze nomes ioram coníir-
mados alcançando um evidente equilíbrio
(excetuando-se, é claro, Chubasco) de for-
ças com apenas uma ou duas (rigorosamen-
te, apenas Verdagon) inscrições aesnecessa-
rias; Este dado, por si só, valoriza enorme-
mente a disputa sobretudo se levarmos em
consideração as imensas listas de cândida-
tos que caracterizaram as últimas versões
desta grandíssima prova. A título de lem-
branca, a última vez que se conseguiu for-
mar campo não numeroso e de bom nível
técnico foi em 1969 quando apenas 12 ani-
mais foram inscritos e 10 compareceram à
largada, entre os quais, El Trovador (o pri-
meiro), Quize Viziane, seus escoltantes
imediatos.

: 'rm VIDENTEMENTE, o nome de Chu-
Êj bdscó (Dom Bolinha em Fifia, por

Mlj Wüderer), criação do Haras Ponta
•*—• Porã e propriedade de Armando
Anastácio, é a principal atração de depois
de amanhã. Já ganiiaaor üe um Derby, o
Paulista, o descendente de Teddy pode, in-
clusive, consagrar-se como o mais novo era-
qué nacional caso cruze d meta vitoriosa
mente (craque, ooviamente, dentro de nos-
so critério pessoal). E' indiscutivelmente o
corredor de melhor e mais expressiva cam-
panna, venceaor, lamoem, de três grandes
clássicos (as müaas aa Taça de Prata e dos
Dois MÜ Guinéus, os dois quilômetros ao
Prix tiupin)\e de um importante clássico (o
niiliia e meia üo Oswalao Aranha, Saò Pau-
loTxial).,sua atuação no Sáo Paulo, embo-
ra decepcionante (quarto lugar), dá-lhe, de
quaquer modo, destaque sobre os demais,
principalmente se levarmos em considera-
ção a infeliz direção que recebeu.

Normalmente, é o granae candidato ao
triunfo. De seus adversários, Kopà (Xaveco
em beltá, por Mogul), criação do Haras
Morro Grande, e propriedade do stud' Rio
Preto, é, teoricamente, o que reúne maiores
condições de obter a segunda colocação e
com uma boa parcela de possibilidade de
vitórias, principalmente diante de umeven-
tual fracasso do derby-winner paulista ae
1977. Animal de extrema regularidade, em

) sua estréia no Rio, venceu, em bela atrope-
lada, a milha do granae clássico Estado do
Rio de Janeiro, os nossos Dois Mü Guinéus
e primeira porva da Triplice-Coroa carioca.
Depois disso, foi equivocadamente inscrito
namüha e meia do São Paulo quando ene-
gou em sétimo. O menor numero de con-
correntes poderá ser-lhé favorável por suas
características de atropelador.
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de Chubasco e Kopá, merecem
menção toela ordem estabelecida pe-
handicapeur oficial): Sunset (Wald-
meister em Lá, por Mat de Cocagne),

criação de Fazendas Mondesir S/A e pro-
priedade do Stud Mondesir, com bom triun-
fo na milha e meia da prova preparatória
para amanhã quando foi novamente corri-
do de trás, Big Lark , (Tumble Lark em
Snow England, por Snow Cat), criação e
propriedade do Haras Rosa do Sul, uma in-
cógnita já que corredor de temperamento di-
fícil mas com boa vitória na milha e meia
do importante .clássico Rafael Aguiar Paes
de Barros, Comparação de Produtos, Vice
Reine (Felicio em Liberte, por Fort Napo-
léon), criação e propriedade dos Haras São
José e Expedictus, esplêndida atuação na
citada prova preparatória (segundo lugar)
mostrando, apesar da infelicidade de seu
percurso, ótima adaptação à distancia de
depois de amanhã, e Zanutto (Viziane em
Divertida, por Ouaycuru), criação do Haras
São Quirino da Belo Esperança e proprieda-
de do Stud Ucasse, bom corredor, segundo

: no grande clássico Taça de Ouro, terceiro
nos Dois Mil Guinéus, infelizmente vindo de
campanha altamente rigorosa. ¦

II Trovatore (Sobinus em Badessa II,
Bonnard II), criação e propriedade do Ha-
ras Santa Maria de Araras, e Lord Ubaldo
(Computador em Mica, por- Panther), cria-
ção do Haras Rio Verde e propriedade do
Stud Cylon, têm suas possibilidades condi-
cionadas ao terreno: em caso pesado, serão
elas nulas. E Earp (Millenium em Imara, por
Cigal), criação de Fazendas e Haras Caste-
Io, para muitos, é um miler. Depois de ama-
nhã, para ele, será, portanto, um teste.

CÃNTER

• Para o Grande Prêmio
Cruzeiro do Sul, derby ca-
riooa, anteciparam os
aprontos na manhã de on-
tem Lord Ubaldo, com Ju-
venal Machado da Silva,
que fei duas partidas de 360
metros, marcando 22sl/5
em ambas, e Zanutto, com
Francisco Pereira Filho quê,
de parelha com Zucaryl,
cravou lm4s para o quilo-
metro, terminando junto
do companheiro. Chubasco
galopou na raia de corridas
e só aprontará hoje suave-
mente. Os responsáveis pelo
vencedor do derby paulista
estão tentando Junto à su-
per in tendência do Hipódro-
mo uma permissão para gar
lopar na pista de grama.

Rei Bárbaro, em prepa-
rativos para a disputa dó
clássico Mário de Azevedo
Ribeiro, fèz partida pnepa- .
ratória para treino de dis-
tancia, que será realizado
no íim de semana de modo
muito suave, marcando
53s2/5 para os 800 metros,
impressionando pela íacili- tdade do arremate.

Demi Tour, com Sebas-
tião Silva, preparando-se
para oi próximos compro-
missos, fei partida ontem
pela manhã, assinalando
ãls2/5 para os 800 metros,
impressionando pela firme-
ia do final, quando toi om
pouco mais apurado.

Tatum, uma dás espe-
ranças dos Haras São José
e Expedictus para as provas
do calendário clássico cario-
ca, fez partida muito suave,
assinalando 54s para os 800
metros, controlada por Ga-
brlel Meneses.

Acabou não havendo a
reunião entre os treinado-
res Carlos Ribeiro, Walter

Miguel Aliano, José Luis Pe-
drosa o Silvio Morales, com
os diretores da Associação
dos* Criadores • Proprietá-
rios de Cavalos de Corrida
do Rio de Janeiro, João Pe-
dro Bandeira de Melo, Oc-
tavio Lourenço Jorge e Ma-

. rio Fidalgo para o estabele-
cimento dos novos níveis de
trato de animais rio Hipò- .
dromo da tiávea. Automati-
camente, o acordo que já
existia- entra em vigor já
no. mês que corre, com a
aifaia senão, paga á parte
pelo proprietário. O -preço
do trato, para isso, passa
a ser db Cr* 2 mil 930.

Belo Horixonte — O Go-
. vernador Aureliano Chaves'receberá hoje do presidente

do -jóquei Çiube de Minas
uerais, Adelmar Cadar, o
projeto da ünpel Bngenna-
ná para a uuminaçào do

: iiipocuomo Serra Verue.

J. M. Silva continua li-
derando a estatística de jó-
queis no Hipódromo da Gá-
vea, com 124 vitorias; se-
gundo lugar, F. Esteves com
bit triuntos ; em terceiro,
J. Ricardo com 49 vitórias.
Ma categoria de treinador,
o líder é Silvio Moraies com
50 vitórias; segundo lugar
Oraci Cardoso, 43 triuiuos
e, na terceira posição, Artur
Araújo, com 31 triunfos. Na
categoria de criador a lide-
rança é do Haras São José
«Expedictus com 53 vitó-
rias, contra 44 de Fazendas
Mondesir SA e seis do ha-
ras Guanabara. Entre os
proprietários o líder é Ha-
ras Rosa do Sul, seguido do
Haras São José e Expedic-
tas e Haras Santa Maria
dè Araras. Entre os repro-
dutores, Locria lidera com
20 vitórias, com Felicio no
segundo lugar e, Sabinus,
na terceira posição.

Lemis apronta muito
bem para correr o
sexto páreo de amanhã

Lenus, Inscrito na sexta carreira da reunião de
amanhã na Gávea, soturna, uma Prova Especial,
em 1 mil 600 metros, agradou ao encerrar os trei-
nos, assinalando 50s3/5 para os 800 metros, com boa
ação final, com 12s2/5 para os últimos 200 metros,
quando foi um pouco exigido pelo freio Jorge Esco-
bar.

Dumehal, sob a direção do brldão Jorge Ricar-,
do, fez um pique curto de 360 metros, marcando
22s, com 12s para os últimos 200 metros, mostrando
velocidade e que está em boa forma. Roberto Tripo-
di é o treinador do castanho, que se exercitou em •
pista de! areia pesada, desfavorável às boas marcas.

Flic com sobras

1.° Páreo: Terni (J. Malta) — galopou devagar
na rala pequena.
Flic (J. Ricardo) — 600 metros, com
muitas sobras.

2.° Páreo: Cirgento (M. Carvalho) — 600 metros
em 40s, com muitas reservas.
Snow Fate (L. Caldeira) — galopou na
rala pequena, devagar.

3.° Páreo: Flortoaldo (J. Ricardo) — galopou na
raia de corridas, largo, mas sem a me-
nor preocupação de tempo.

4.° Páreo: Rafa (M. Carvalho) — galopou na raia
grande, mostrando boa forma.

5° Páreo: Dependente (J. Veiga) — 600 metros
em 39s, saindo e chegando com sobras.

6° Páreo: El Asterus (j. Ricardo) — 800 metros
em 51s, com disposição.
üirarl (J. Pinto) — 800 metros em 53s,
sem ser apurado.

7 ° Páreo: Macobiono WÍ. Carvalho) — 100 me-
tros em 49s, de canrelrão.

' 8 o Páreo: Polfáona (J. M. Silva) — 700 metros em
46s, saindo e chegando bem par fora,
sem ser apurada em momento algum do
treino. .„
riba (J. Ricardo) — 360 metros em 23s,
sem dar tudo. ¦¦„««¦

,; *- Tarzina (C. Morgado Neto) — 600 me-
tros em 38s2/5, num bom ritmo.
Tertúlia (G. Tozzi) — 600 metros em
40s2/5, controlada. '

- 10.° Páreo: Avelita (J. Ricardo) — 600 metros em
388, sem dar tudo.
Coünha (E. Freire) — 360 metros em

¦¦ :¦. 22s4/S, com rapidez apenas.
Acií8«ca (C. Morgado Neto) — 360 me-
tros em 22s, com rapidez. •¦ n
Arenito (A. Souza) — 600 metros em 40s,
com reservas.

JUI começa hoje em Itaguaí
Começam hoje os 29s JUI

—- Jogos Universitários do
Interior, JORNAL DO
BRASIL/SHELL — na
Universidade Rural do Rio
de Janeiro, Km 47 da Rio-
São Paulo, Município de
Itaguai, com a cerimônia de
abertura às 20h, e desfile
obrigatório para as facul-
dades participantes:
Universidade Católica d e
Petrópolis, Plínio Leite, Ru-
ral, FERP e FAA.

Os jogos serão disputados
nos dias 3, 4, 10 e 11 de ju-
nho entre as cinco Facul-
dades inscritas, nas seguiu-
tes modalidades: atletismo,
basquete, futebol, fui-nuo! de
salão; andebol, judô, tén.»
masculino e vôlei. Não
oficialmente, algumas
faculdades disputarão tor-
neios amistosos de natação,
xadrez e tênis feminino e
tênis de mesa.

Os alunos da PUC, que in-
tegra as equipes pàrticipan-
tes do Campeonato Carioca
Universitário dos Jogos
JB/Shell, tiveram a partir
desta semana todos os trei-
nos transferidos para as

quadras externas e depen-
dências do Flamengo, por-
que . seu ginásio foi inter-
ditado pela Reitoria da
Universidade.

O professor de Educação
Física da UFRJ e diretor
técnico de tênis, Marcos
Primo, selecionou três joga-
dores dos quais dois deve-
rão participar dos Jogos
U n iversiitáfios Brasileiros:
Joseí Brych, da UFRJ;
Bienno Mascarenhas, d a
PUC; E Renato Cito Júnior
da Rural. Domingo, às 18h,
será decidido o segundo lu-
gar paia o tênis feminino
entre Elena Landau, da
PUC, e Márcia França, da
UERJ (a primeira é Judy
Renssen, da UFRJ). Os
jogos válidos pelo Campeo-
nato Carioca serão reali-
zados no segundo semestre.

Hoje, no ginásio da UERJ,
as equipes de vôlei mascull-
no da UFRJ e Estacio de Sa
jogarão ás 19h45m e — os
da PUC e SUAM, ás 20h45m.
A equipe da Bennett jogará
em seu ginásio com a da
FAG, às 20h45m.

Panatta eliminado no tênis
Paris, — Outra surpresa

do Campeonato Aberto de
Tênis da França, em Ro-
land Garros. Depois da eli-
minação do vice-campeão do
ano passado, Vitas Gerulai-
tis (EUA), anteontem, o
campeão de 1976, Adriano
Panatta (Itália), íoi derro-
tado ontem por Jeff Boro-
wiak (EUA) por 5/7, 6/1,6/4
6 6/4.

Em outro jogo da segun-
da rodada, Guillermo Vilas
(Argentina) vencedor d e
Roland Garros do ano pas-
sado, quase foi eliminado
pelo norte-americano Billy
Martin. Perdia o quinto sei
por 1/4, quando conseguiu
quebrar o serviço de Martin
e recuperar-se. O placar

final foi de 6/2, 2/6, 3/6, 6/2
e 6/4 para Vilas. Martin foi
quem eliminou Vilas na ter-
celra rodada do Torneio de
Wimbledon, ano passado. ;-.;,'

Arthur Ashe (EUA), que
volta às quadras depois de
uma operação no tornozelo,
venceu o argentino José Luis
Clero por 6/3, 6/4 e 6/4. O
argentino Ricardo Cano
venceu o francês Patrick
Proysy por 6/1, 5/7, 6/2, 4/6
e 6/0, e o espanhol Manuel
Orantes venceu o chileno
Alejandro Pierola por 7/5,
6/1 e 7/6.

O Alberto de Roland Gar-
ros distribuirá 400 mil dóla-
res em prêmios (Cr$ 84 ml-
lhões) e termina dia 11.

Atletismo define Seleção

Resultados da corrida noturna
Amicca, por Vesano em Velo-

clty, propriedade e treinamento de
Silvio Cruz venceu, o terceiro pá-
reo de ontem à noite no Hipódro-
mo da Gávea com absoluta facili-
dade, numa boa demonstração da
ótima forma técnica que através-
sa no momento. A direção, tran-
quila, foi do jóquei J. Ricardo.
A segunda colocação ficou' com Da
Fama, C. Morgado, tendo fracas-
sado a favorita Dinasty. O tempo
de Amicca,.para òs l.rallMtHis
em plata dê areia pesada foi de
lm02s3/5. Os demais' resultados
foram os seguintes:
1» Fáfeo
19 Extra-Exfaa, J. Garcia ;
29 Florada, W. Gonçalves

Vencedor (5) 0,74. Dupla (13)
0,55. Placês (5) 0,48 (2) 0,43. Tem-
po: lm09s2/5. Treinador: José Luis
Pedrosa.

2» Páreo
'¦¦•... .' .:. - ' I

1? Flammaryon, C. Morgado
2» Totuxno, J. M, Silva

Vencedor (7) 0,32. Dupla.(14)
0,39. Placês (7) 0,18, (2) 0,30. Tem-
po: lm21s3/5. Treinador: B. Mor-
gado.

.3» Páreo

1*? Amicca, J. Ricardo í
2<? Da Fama, C. Morgado

Vencedor (2) 0,47. Dupla (24)
0,47. Placês (2) 0,29, (8) 0,60. Tem-
po: lm02s3/5. Treinador: Sílvio
Cruz.

4? Páreo

1» Deep Light, J. Machado .
2» Hereditftó, G. Alyes,: ,

. Vencedor (9) 0,25. Dupla (34)
0,37. Placês (9) 0,17, (6) 0,19. Tem-
po: lm21s2/5. Treinador: ZÜmar

• Guedes. : ^íZZ^ZZ
V> Páreo '"ZZ :.;.

l» Gavin, J. Esteves if; ;i
29 Cafeeiro, J. Ricardo

Vencedor (10) 1,68. Dupla (24)
1,11. Placês (10) 0,61, (4) 0,28. Tem-
po: lm09s3/5. Treinador: C.I.P.
Nunes. Dupla exata combinação
(10-04) Cr$ 119,40;

& Páreo.;.; .

. i? Tipster, J. R. OUvtía»
29 Tuareg, G. Meneses

Vencedor (1) 0,24. Dupla (13)

0,28. Placês (1) 0,17, '(5V 0,27. Tem-
po: lm21s2/5. Treinador: João As-
sls Limeira.

79 páreo

19 Molcano, F, Silva ,'
29" Rustler, E. Marinho :

Vencedor (8) 1,05. Dupla (13)
0,44. Placês (8) 0,30. (1) 0,18. Tem-
po: lm24. Treinador: A. M. Cami-
nha.

89 Páreo

19 piensa Mal, F. Pereira F»
29 Distrito, J. R. Oliveira

Vencedor (8) 0,17. Dupla (14)
0,33. Placês (8) 0,19, (D 0,30.Tem-
po: lm03sl/5. Treinador: H. To-
bias. .

9» Páreo

19 cel. Gallium, E. B. Queiroz
2» Desert Cry, P. Alves

Vencedor (9) 0,92. Dupla (34)
0,94. Placês (9) 0,25, (6) 0,40. Tem-
po: lml6s3/5. Treinador: F. Abreu.
Dupla exata (09-06) Cr$ 79,70.

Movimento geral de apostas
Cr$ 6 milhões 35 mil.

O Conselho de Assessores
de Atletismo da Confedera-
ção Brasileira definiu on-
temos nomes dos 12 atletas
que viajarão no dia 19 para
o México, a fim de disputar
o 1' Torneio de AtleMsmo
Juvenil, marcado para o pe-
riodo de 23 a 25 deste mês.

A homologação dos
nomes indicados pelo Con-
selho dependerá da confir-
mação das Federações
quanto à idade dos atletas,
que não poderá ser superior
a' 18 anos; limite máximo
permitido pela ent 1 dá d e
promotora.

Considerados o s resul-
tados dos diversos torneios
regionais, os nomes esco-

lhidos foram: Antônio Eu-
zébio Ferreira, Nllton Gar-
cia, Sueli Pereira, Rosana
Bampi, Luciene Dornadeli,
Neu&a Trolezzi, Paulo Ro-
berto Correia, Luis Carlos
Albieri, Sidnei dos Santos,
Ana Maria Marcon, Ionides
Cruz e Maria do Carmo Fi-
lho.

Ò atleta Altevir Silva Fl-
lho, indicado pela CBD pa-
ra competir na Tcheco-
Eslováquia, mas mesmas
competições interna oionais
dás quais participará João
Carlos de Oliveira, deverá
embarcar na segunda-feira
para Praga e participar 

'do
segundo encontro, em Bra-
tislava, dia 10.

Marieta é destaque no golfe
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Marieta Parker 
' 

(han-
dicap 31) obteve o melhor
net — 70 — da rodada dis-

rputada ontem, no campo do
Itanhangá, em 18 buracos,
strokeplay, e venceu a
medalha mensal — a ter-
ceira do calendário temi-
nino de golfe do clube — ao
cumprir o percurso com um .
cartão de 101 tacadas. A
vlce-litíer da competição foi
Fúlvia-Silveira (24), que fez
96 gross e 72 net. A terceira
posição ficou dividida entre
Hermina Steuer (22) e Ana
Fulchignoni (30), que em-
pataram com 74 net. Her-
mina Obteve 96 tacadas e
Ana, 104. Além dessas qua-
tro jogadoras, foram seleci-
ornadas outras 12 para a

disputa da Taça Glória Pe-
reira, que será em 36 bura-
cos, matchplav, dias 27 • 29.

No Gávea, Cecília Grl-
maud venceu a primeira
categoria (0 a 24 de han-
áicap) da medalha mensal

a primeira do calendário
ao totalizar 67 net nos 18

buracos da rodada. Seguiu-a
Peggie Burke, com 72, e Mi-
ra Reynolds e Eva Elietl, em-
patadas com 77 net, O
segundo lugar ficou com
Kerry Wood* com 73 net,
classificando-se a seguir
Rae Morris, com 75 net. A
competição também selecio-
nou 16 jogadoras para dis-
putarem a Taça Carioca,
em 52 buracos, match-play,
dias 6,15,20 e 22.

Flávia feliz com os resultados
Suas quatro vitórias ío-

ram decisivas para que a
equipe brasileira feminina
conquistasse mais uma vez
o titulo do C a m p e o nato
Sul-Americano de Natação,
mas não era por isso que
ela sorria ao-desembarcar
ontem pela manha no Acro-
porto do Galeão. Flávia Na-
dalutti estava muito -con-
tente porque conseguiu o
tempo-base pára disputar o
Campeonato Mundial de
Berlim, em agosto. Seu re-
sultado dos 200m mediei/ -
2m24s71 - é melhor que o
tempo-base estabelecido pe-
Ia Confederação Brasileira
dt Natação 2m25s35.

De convocada de última
hora, Flávia passou à estre-

Ia da equipe e, em conse-
quência de intenso treina-
mento a quo está se suboie-
tendo visando ao Mundial,
registrou bons resultados
no Sul-Americano.

— Esses tempos que con-
segui em Guiaquil mostram
que na Copa Latina, em
Porto Rico, quando estava
melhor preparada, eu mar-
caria tempos melhores que
esses. Calculo que baixaria
de 5 minutos o tempo dos
400m medley se não tivesse
ficado gripada.

Flávia recomeça seus trei-
namentos para o Mundial
na segunda-feira, com uma
sessão pela manhã e outra
à tarde. Nesse fim de sema-
na descansa.

Prossegue o Estadual de Saltos

Quandoa
gente voa
Vasp, sente

desde o início
da viagem um

clima de atendi-
mento especial di-

ma que acompanha
cada passageiro até

a hora do desembarque.
E esse clima é ampla-

mente justificado, porque
cada elemento dia Vasp

realmente gosta do que faz.
Assim todos os passageiros

viajam contentes, porque são
atendidos por gente que põe ca-

rinho até nas pequenas coisas. Isso
sem faiar que agora a Vasp está ope-

tando o mais moderno e confortável
jato em vôo no Brasil: o novo Boeing

Super 200. Na hora de voar, voe Vasp.

Onde voei noa com quem gosta

Quem voa Vfasp,
voa com quem gosta.

Embora os cavaleiros mais
fortes não se mostrem dis-
postos a viajar até Recife
com suas montarias, prós-
segue este fim de semana,
na."Hípica, a seleção da
equipe carioca que em julho,
disputará o Campeonato
Brasileiro de Saltos ds
Juniores, com a realização
de duas provas, válidas
também pelo Concurso Es-
tadual de Saltos. Sábado à
tarde está programada uma
prova com obstáculos a
l,30m, com um desempate,
te domingo haverá outra
com obstáculos, também a
l,30m, só que ao cronôme-
tro.

A programação da Hípica
prevê a realização de mais
oito provas para todas as
categorias, seis das quais
pelo Concurso, a partir de
hoje. As 20h30m, haverá
uma Prova Omnia, com
obstáculos a l,20m ao cro-
nômetro, seguida por uma

para cavaleiros juniores,
com obstáculos a l,40m,
também ao cronômetro.

Amanhã, ás provas
começarão mais tardle por
causa do jogo Brasil x Sué-
cia. As 18 horas, cavaleiros
mirins disputarão uma pro-
va com obstáculos a l,10m
com um desempate, seguida
pela prova de seleção dos
juniores. e por uma outra
prova para juniores, com
dois cavalos, obstáculos a
l,30m, ao cronômetro. No
domingo pela manhã, have-
rá provas para alunos da
Escollnha (obstáculos a um
metro, com um desempate
e para1 animais estreantes

, (um metro e dois desem-
pates). A tarde, com Inicio
previsto para as 16 horas,
serão realizadas provas pa-
ra mirins (l,20m com um
desempate), juniores (sele-
ção) e sêniores (l,40m com
um desempate).

't'
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Schoen preocupado já
pensa em modificações

O futebol decepcionante
exibido pela Seleção da Ale-
manha na pax tida de aber-
tura da Copa do Mundo
preocupou demais o técnico
Helmut Schoen, embora o
empate com a Polônia pos-
sa ser considerado até um
resultado satisfatório.
Schoen dispõe-se "mesmo a
fazer modificações na equi-
pe, para o jogo de terça-fei-
za, contra o México.

já o técnico Jacek
Gmoch era um homem feliz
ontem e nem o fato-de a
Polônia continuar sem vitó-
ria diante dos alemães, ao
longo de 11 partidas, pare-
cia aborrecê-lo. Pelo contra-
rio: ainda no vestiário con-
fessava-se surpreso, pois
sua equipe não havia se im-
pressionado com o íavoritis-
mo atribuído ao adversário.

MEIO-CAMPO
CRITICADO

As maiores íestuições de
Helmut Schoen eram paia
o ' desempenho d o meio-
campo da Alemanha:

Numa partida de aber-
tura de Copa é natural que,
os gols custem a surgir. O
empate não chega a repre-
sentar um resultado deses-
perador, mas reconheço que
minha equipe poderia ter
atuado melhor. Não íoi da-
quela maneira que mande;
.os jogadores dó meio-campo
se movimentarem. Eles
apoiaram o ataque com' eíi-.
ciência apenas nos piumei-
ros 15 minutos. Mas a gente
f alar é uma coisa e na prá-
tica nem sempre acontece
como se deseja. Não possoafirmar agora, se mudarei
o time pára a partida se-
guinte. Vou dormir e depois
analiso esta possibilidade
com calma. Mas ela existe.

Schoen julgou a Polônia
hábil, dentro do seu esque-
ma tático, mas ressalta quea Alemanha poderia ter ga-
nho, caso explorasse as jo-- gadas pelas extremas e em
velocidade:

Os poloneses cumpri-
ram bem sua missão — a
de impedir que nossa equi-
pese locomovesse com li-
herdade, tocando a bola co-
mo sabe. Por isso, creio que
eles estão -contentes. A s
condições do campo não
eram as mais recomenda-

veis e nossos jogadores, tec-
nicamente habilidosos, fica-
ram Impossibilitados de de-
senvolver um futebol me-
lhor. Mas isto não basta pa-ra justificar a nossa fraca
atuação. Quero, que fique
bem claro que não estou di-
zendo que deixamos de ven-
cer por causa do gramado.

Schoen espera um-rendi-
mento bem superior d a
equipe nos próximos jogos,
a fim de evitar qualquer
surpresa, mesmo sabendo
que nesta fase classiflcato-
ria não deve encontrar
qualquer problema para
vencer as modestas Se-
leções do México e da Tuni-
sia:

£ evidente que o time
precisa melhorar e laremos
o possível para que volte a
exibir um iutulxu ae acórao
com a sua tiauiçuo e cate-
Koria. Hoje .ontem, rtpe-
tiu-se o que ja. aconteceu
ua abertura aas três ulti-
mas Copas: nao nouve gois.
Mas a Polônia reaimente
esteve mais próxima oa vi-
tória, explorando os con-
tra-ataques. Ainda não es-
tou habilitado a dizer que
esta ou aquela equipe ga-
nhará a Copa e acho que
o jogo que acabamos de luis-
putar não pode servir dt;
modelo para uma deiinlçao
sobre a superioridade da es-
cola européia ou sul-ameri-
cana... /•>,¦¦ j1;., \
TENSÃO COMPREENSIVi-L

Sorridente e falando mui-
to mais do que costumava
fazer na concentração, nos
dias que antecederam á es-
tréia, d técnico Jacek
Omoch concordava com
quem lhe dissesse que a
partida tinha sido deoepcio-
nante, más demonstrava
satisfação oom o desempe-

. nho de séuS jogadores:
A partida realmente

não foi interessante. Caiu
acentuadamente nos 10 mi-
nutos finais, o que é com-
preensível pois já então as
equipes procuravam gáran-
tir a igualdade. Mas deve-
mos considerar que, na
Inauguração de um Cam-
peonato do Mundo, todos fi-
cam tensos e temerosos de
executar jogadas de maior
ousadia. A responsabilidade
é multo grande. Y
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Fischer batido com facilidade por Maculewicz demonstra a inoperância do ataque alemão

Revista e isolamento
em volta do estádio

Buenos Aires — Se no Centro da cidade a mani-
f°stação dos torcedores era pouca, perto do Estádio
do River Plate foi menor ainda, e isto por causa do
perfeito esquema de segurança montado pela Poli-
cia Metropolitana, que isolou seis quarteirões em
volta do estádio, utilizando 3 mil policiais na ope-
ração.

O torcedor deixava seu carro a quase dois qui-
lômetros de distancia, andava 1 mil metros, tinha
seus pertences revistados e só então podia dirigir-se'
aos portões. Não houve penetras.

Terminada a partida, solidão em volta do está-
dio. Nem vendedores de sanduíches, apenas poli-
ciais em grupos de três, esperando acabar o turno
dé guarda para assistir ao vídeo-tape em casa. Ne-
nhum imprevisto. Os 300 excedentes da geral fo-
ram, para satisfação própria, acomodados na ar-
qulbancada.

No intervalo, diversos torcedores resolveram ir
embora, decepcionados com o ritmo da partida, in-
clusive alguns garotos, que preferiram organizar
unia dlsputadissima pelada no lado de fora e que
motivou o desabafo de um guarda dos portões.

— Pelo jeito, foi melhor. Aqui fora ainda pude
ver três gols.
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Quando
uocSiuacòm
genteque

gostado quejSn
vocèaõpooe

ficar satisfeito com
isso. E vendo oooi

f assim, agente et sente
mais satisfeita ainda.

Porque para nós, da Vasp,
o melhor pranto ê saber1 v! ." que quem a gente serve'.;x esta gostando de voar com a

gente. E agora você nao
só voa com quem gosta, como

voa também no novo Boeing
Super 200, o mais moderno e mais

confortável jato em vôo no Biasil
Venha voar Vasp. Nós temos
certeza de que você também vai

ficar satisfeita

Onde você voa com quem gosta.
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Buenos Aires — Para
quem esteve no Estádio do
River Plate com a intenção
c^ vçr dois dos melhores re-
i-.esentantes do futebol eu-
ropeii -r- a Aiemanha
Ocidental, atuai campeã, e
a Poiônià, 31? colocada em
(4 — o Oecepcionante em-
pate de ü a 0 deve ter dei-
xaao a Impressão de que a
Copa ontem dmeiada difícil-
mente não se decidirá entre
equipes sui-americanas. ,Fol
íá pior partida de todas as
ja disputadas numa festa
ae (abertura.

As vaias dos frustrados
, torcedores argentinos -<-
durante e ao final do jogo-7. dimensionaram com
exatlaão o que alemães e
poloneses exibiram de nega-
tivo ha maior parte dos 90
minutos..Mesmo interes-
sadas em obter um empate.

. que lhes satisfazia periel-
lamente, em termos de
competição, as equipes
abusaram do direito de
jogar mal e criaram dúvi-
das sobre o que poderão re-
auzar daqui para a frente.

Ao público restou a satis-
facão dè «preciar um bonl-
to espetáculo extráfUtebòl,
nas festividades que marca-
iam a abertura solene do
campeonato. Quase dois mil
rapazes e moças, iselecio-
nados pelos organizadores,
compensariam os inevitáveis

i discursos com um perfeitosnow coreografico, deoaiso' de um sol forte que cobriu
todo o Estádio e situou a
temperatura em torno dos
14 graus.

. Após o desfile das dele-
gaçoee, os ginastas realiza-
iam evoluções dentro do
campo, formando símbolos
e pa.avras alusivas à Copai,
sempie ao som da banda do
Colégio Militar de La
Nao.ón e com os movimen-
tos comandados pelos alto-
falantes.

ACOMODAÇÃO OU
INCOMPETÊNCIA?

Tanto a Alemanha quan-
to a Polônia não só atua-
ram ostensivamente pára o
empate como fizeram o pos-
sivel para não mostrar tudo
o que sabem nesta primeira
partida. Mesmo porque, se
jogassem apenas o q u e
jogaram ontem por certo
estariam passando um re-
cibo de incapacidade para
equipes ; com pretensões a
conquistar a Copa.

Dentro do pouco que
exibiram, os Alemães pare-
ceiam de inicio com maior
dose de desoontração e pro-
curaram atacar em bloco,
isto contrariou em parte o
propósito revelado antes da
partida pelo técnico Helmut
Schoen, que anunciava um
esquema 4-4-2, com o ha-
bilidoso Hans MuUer no au-
xLio direto ao meio-campo,"
ao invés de ser um extrema
esquerdo agressivo.

Durante boa parte do pri-
meiro tempo, entretanto,
viu-se Muller subir sempre
com o seu ataque, enquanto
o lateral Zimmermann

opa
fazia o mesmo. Um: gol nos
pwmeuos 15 minutos pude-riua facilitar ainda mais a
estratégia dciènsivista pre-tendiiaa por Scnoen neste jo-
go. E quase ia aoontecenao
o god, huma bola que Picher
íecebeu livre, denitxo da
área, e falhou no chute, o
meio-campo mostrava Bo-
nhoi' dentro de suas carac-
teristucas, indo á frente
com a aisposição recomen-
dada pelas circunstancias e
ate coDiando corneres, en-
quanto Plohe e Beer tam-
bem avançavam embora
caute.osamente.' a zaga alemã teve seu
tiaoauao um tan co compro-
metido no primeiro tempo,
peias pene ti ações de Deyna
pu. i_uoanski, este aerivauo
para o setor esquerdo."
vogts acompanhava o ex-
trema tíz-utmacli, que s e
üesiocava para o miolo da
aieai e itussmann era qua-
se sempre superado, sem re-
ceber o auxilio de Kaitz.
Com o corler üo jogo, en-
ue tanto, tal deficiência dei-
xòu cte ser observada. O go-
leino aviaier voltou a ue-
monstrai. ^ a categoria que
o lOrnoü um nome respei-
tado, e, nó segundo tem-
po, sáivou dois gols segui-
dos, numa das raras oca-
sióes em que a partida mo-
tivoú a torcida argentina.

. Sob o mesmo condido-
namento de jogar para o
empate, ò time da Polônia
começou a partida em nt-
mo de treino. Mas valia-se
do entendimento coletivo,
conseqüente do longo con-
vívlo entre a maioria dos
seus jogadores, para res-
ponder à maior presença
dos alemães com ataques
bem estruturados pelo ta-
lento de Deyna e a disposi-
ção de Nawalka. O erro
básico ficava por conta do
abuso dos lançamentos em
profundidade para o meio
da área, quando os avanços
velozes pelos fianças,, expio-
rando a halbüldade de Lato,
na direita, ou a falha do
setor defensivo contrário,
na esquerda, favoreciam as
conclusões para o gol.

Mesmo assim, os polo-
neses . tiveram algumas
oportunidades para marcar
no primeiro tempo, em chu-
tes de Lubanski e Lato, em
especial quando os alemães
passaram a marcar- ho pro-
prio campo.,No segundo
também estiveram pró-

.xnnos de fazer gols, nas
duas bolas defendidas por
Maier. A zaga polonesa teve
um comportamento satis-
f acóido, com destaque para
o. cenuai Oougon. Macuiè-
wiez chegou a ser envolvido
por Hans Muller, mas
demonstrou p.esença efeti-
va em certos momentos, en-
quanto o lateral Szyma-
nowski e o quarto-zagueiro
Zmuda procuravam auxiliar
o meio-campo, nos' momen-
tos em que a equipe evoluía
para o ataque. O. goleiro
Tomaszewski não teve opor-
umidade para demonstrar
que, a exemplo de Maier,
conhece bem a posição.

O extrema Szarmach levou vantagem na
maioria das disputas,diretas comRussmann

. ALEMANHA 0: x' POLÔNIA 0.
Estádio: River Plate, em Buenos Aires.
Juiz: Angel .Norberto Corezza (Argentina)
Auxiliares: Miguel Comesafia (Argentina) e Arturo Ithur-

ra Ide (Argentina). •
Alemanha: Maier; Vogts, Kaltz, Russmann e imrnermann;

Bonhof, Fiohe e Beer; Abramczik, Fischer e Han»
Muiler.

Polônia: Tomaszewski; Maculewicz, Gorgon, Smuda e Szy-
. manoyvski;. Nawalka, Deyna e Masztaler (Kaspercziak);

. Látò, Lubanski (Boniek) e Szarmach.

A satisfação de fazer o çmea gente gosta é sentir a satisfação
de quem a gente serve.
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Nem as mulheres escaparam a severa revista do sistema de segurança, na entrada do estádio



JORNAL DO BRASIL D Sexta-feira, 2/6/78 D 1? Caderno ESPORTE - 25

Córdobl

\

Wm^mBW^míWkWm^^rí\ Z '^^i^ «Jar% <¦*%•> W» «kT . ,*» £«3% am 4* hmm% %MHHl IBÉBh^^ÍÍhPPI^^I-E-.¦ .;•• •:-,-¦ "*!•¦•' 4-:i,^ ¦.•••¦/''*•¦/•¦. i':-'*--^.-V::^;",KíFí,-'-i!,!/.->;^. >aâSSMwk. f^-alfvrft.ffiíffl -'^. - -1

lilfrZfrà:'Zv- /, Z^,, aà»iÉÉHÉgÍÉMfonumi«ia«1^tar,'ÉMMMBBWBMfrff^^
^fattÉ^flí Ph B?ÇLí;
^J S#^lB^^T^B ^B*BB a\A\. ¦ ^mmW

33 •?! BPB BPB Bi*fl w*rüZmm\-'•¦! Rira*?lH PMi BB fes*******! \\ammm\
.¦.i.! • H BSStóítSSlB'MÉ--fl KMIhJ liáifl I

Ioâ fl B
! ¦ ^| ^B

li
'"¦ 

fl'n:' fl'••'•'¦ I' vi
03?./ fl Wt

i&i¦••>¦' ü
'"'"' fl flKB H
flfl
fl"I fl

¦íJKWi 
fl fl
flfl! ^B

I 
'flfl

U" flfl"!í'1 fl
BB ^9

flfl
fl BB H
fl IkI S' Ireifl flü
^b EÉiifl

-': ^B ^¦yga
o j -

•••#;¦¦?, .
*•#>**,
fi-oir-ráí?

••501
«Jil-*.

¦ ms. •
oras.-'
áoift

OJ-i .."chi

SS IN

. '•ÓÍf>

,a *'¦.*¦•

íüí,
(If.3."'

aba

susá
700

rim

obl?
•.-í.t.i

eSl«

. -«aí

aí)»!
•¦a^q
ci»*?-

Marcos Calderon (em pé) não demonstra mais o otimismo da chegada e já está indeciso por causa das fortes pressões
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Americano ignora Copa demonstram
e de futebol só sabe/ insegurança
mesmo de Pele e Cosmos

¦í*<ití

Noyá Iorque — Ninguém
tomou conhecimento da re-
alizaçâoda Copa e mesmo1
em Ltttle Italy, ha Societá
Dt San Qenaro, dois des-
cendentes de itaUanos igno-
ratam a competição ãfir-
mando que são americanos
de segunda geração e que
gostam mesmo é de futebolamericano. '¦

Os jornais de Nova Iorque
não noticiaram o inicio da

. Copa do Mundo e o Daily
News, o de maior circulação
das Américas em quatro
pequenas notas de futebolsó jatava de dois jogadores
do Cosmos e de dois iugos-
lavas qüe poderão ser con-
tratados. Ò The Washing-
ton Post, outro jornal de
grande circulação, comen-
tava apenas o jogo Cosmos
hoje á noite em Toronto,
Canadá.
Só COM DINHEIRO

Apesar de já haver crês-
cents interesse pelo futebolnos Estados Unidos, a Im-
prensa americana só fund-ona em razão dos interesses
financeiros da Warners.
Futebol mundial e de pri-meira qualidade não chega
ao noticiário. As reviatinhas
de futebol existentes em
Nova Iorque não falam de- copa do. mundo nem de

. grandes clubes estrangeiros,
mas de futebol de mulhe-
res, do Cosmos e de Pele.

,Uma delas publica artigo de
craque brasileiro manifes-
tando sua satisfação porqueos americanos que antes só
pensavam no beisebol jahaviam descoberto o jute-

Beatriz Schüler
Correspondmt»

boi e até já sabiam que de
quatro em quatro anos è re-
altzado um campeonato do
mundo, reunindo os 16 me-
lhores poise». Pele devia es-
tar enganado porque um
ascensorista füho de italia-
nos indagou, qué a copa es-
tava sendo disputada, afir-
mando' qué futebol è para
brasileiros e irlandeses. Só
um barbeiro de Ltttle Italy,
recém-chegado da Itália é
aue se mostrava inter es-
sado no destino de. sua Seler
ção na Argentina. ""

Hoje à noite a televisão ;americana transmitirá
futebol ao vivo;.O canal 9
anuncia que os americanos
verão direto o jogo do Cos-
mos em Toronto.

Os jogos da Copa da Ar-
gentina, sem nenhuma pu-
bticidade . em torno serão
transmitidos em circuito fe-chado. em Nova Iorque, no
Madison Square G ar den ,
porque seus direitos p&rten-
cem à Tv mexicana Magna
Verde. Para o jogo Polônia
e Alemanha foram venaiéos
6 mü 300 ingressos dos ao
mü oferecidos. Só argenti-
nos, poloneses, alemães e
brasileiros compareceram
ao Madison.

O futebol hão è um espor-
te estrangeiro nos Estados
Unidos; apenas o america-
no de média não quis trans-
formar a copa em noticia,
mas isso não justifica quehoje à noite as televisões
mostrem o cosmos jogandoho Canadá, enquanto a
abertura da Copa, com o jo-
go entre o campeão d o
mundo e o terceiro colocado
passe em brancas nuvens.

Córdoba ,— Muito perto
de estrear na Copa do Mun-
do eontra a Escócia,
amanhã, nesta cidade, a Se-
leção Peruana, vive um cli-
ma de insegurança e tensão
que parece difícil de ser
contornado. Alguns jogado-
res se dividem entoe apoiar
e desprestigiar o técnico
Marcos Calderon, conside-
rado por um grupo, insegu-
ro, opinião de que parti-lham ós principais lideres.
do time.

! Se a equipe peruana for
derrotada amanhã, a
pressão sobre Marcos Cal-
derón será insuportável e b
levará a modificar o estilo

de jogar do time, o qualsó será confirmado hoje,
depois do treino físico a queos jogadores se submeterão
pela manhã; Em princípio,o time já está definido, mas
a insegurança do técnico
ias com que ele o mante-
nha em segredo, como se
tentasse criar uma guerra
de nervos com os escoceses..

| Enpqanto não chega o.
momento do jogo, a Seleção
Peruana vai vivendo nó
mais severo regime de isola-
mento. Os jogadores hão
podem sair da concentração
nem receber telefonemas,
além de esteiem proibidos
de ler os jornais.

fórmula para Escócia
vencer na estréia

Córdoba — Em sua primeira referência direta
ã maneira como pretende, enfrentar, àmanná, o ad-
vèrsario de estréia na Copa, o técnico Ally McLeod
disse ontem que a Seleção da Escócia será cautelosa
hos primeiros 15 minutos, para depois avançar de-
cididamente contra os peruanos. Fez, ainda, uma
ressalva: não derrotar o Peru não será "o fim do
mundo".

., — Nossa passagem pela Copa não se decide na
partida com o Peru — comentou o treinador. Preci-
samos de quatro pontos nos três jogos para passar-mos à segunda fase da competição. Isso, acho quealcançaremos; .,

Desconhecimento

Assim como alardeia estar de posse de uma boa
soma de informações sobre os peruanos, McLeod
confessa nada satoér a respeito da Seleção do Irã,
adversária seguinte dos escoceses. Não é por outra

; razão que seu assistente, Ahdy Roxburgh, foi in-
cumbido de observar, amanhã, em Mendoza, a par-tida Holanda x Irã, marcada para o mesmo horário
de Escócia X Peru, nesta cidade.
/ Quase ao finai da coletiva, o técnico deixou es-capar que ainda não se decidiu entre Jordan eJotínstone como centroavante do jogo de amanhã.
O, time provável: Roúgh, Kennedy, Porsyth, Bu-chame Rioch (capitão); Masson,Macarle Hartford;Dalglish, Jordan (Johnstone) e Johnston.

Os jornalistas escoceses acham '¦' 
que McLeod

tem-se revelado muito auto-suficiente ao analisar
os. peruanos como adversários fáceis e mais de uma
vez o advertiram a esse respeito. O treinador, no
entanto, ignora seus compatriotas e continua a dl--
zer que a garra é o preparo físico da Seleção Bs^
cocesa serão suficientes para garantir uma expies-
siva vitória na partida de amanhã.

Bróüsstos não cessam
na terra dos campeões

Munique — Enquanto
grande parte da população
passava as primeiras horas ,
da. noite de ontem, colada
•os aparelhos de televisão,
acompanhando a Seleção
da Alemanha èm sua es-,
tréia eontra a da Polônia,
repetiam-se em alguns pon-tos da cidade os protestos
de alguns grupos contra a
realização da Copa do Mun-
«tona Argentina.

Certa vez, os protestos
não se limitaram a faixas
e cartazes criticando o regi-'
Ue argentino, nem mesmo
as passeatas em que se cen-
furava o Governo alemão"por permitir que a equipe
nacional comparecesse á

Copa do medo", como disse
um dos cartazes. Os prates-tos, agora, chegaram ao
campo das artes, conforme
provou ontem o pintor Otto
Dressler, ao apresentar à
imprensa o trabalho" quemandará á Exposição do
Ruhr. .

O titulo .do 'trabalho do
Dressler é justamente Ar-
gentina 78 e parte do sim-
bolo da Copa do Mundo pa-rá uma pintura em que, em
torno da bola dle futebol,
vêem-se metralhadoras, cor-
rentes e algemas, segundo
ele os verdadeiros símbolos
do pais onde está sendo jo-
gada a Copa.

W& - v Esteé
oprimeiro numero
dasua assinatura
do Jornal do Brasil:

264-6807
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Indefinição do
técnico irrita

^^L time da Holanda
m
Também no aspecto es-

piritual, os turistas que che-
gam a Mar dei Plata encon-
tram todo o necessário. Vá-
rios templos da cidade
abrem diariamente para os
Ofícios religiosos em alguns
dos mais importantes idio-
mas. Na catedral, por exem-
pio, são oficializados todos
os dias de 10 ás ISh, missas
em francês, italiano,
alemão, inglês e espanhol.

Ao mesmo tempo que
em Buenos Aires se realiza-
va a cerimônia de abertura
da Copa do Mundo, as auto-.
ridades dá administração
mexicana dos correios lan-
cavam a primeira emissão
de selos comemorativos do
XI Campeonato Mundial de
Futebol.^

O Estádio Chateau Car-
mas, om Córdoba, èxami-
nado por Herman Neuber-
ger, sofreu algumas modifi-
cações por sugestão do vi-
ce-presidente da FIFA e um
dos principais organizado-
res desta Copa e da Alemã-
nha: o espaço entre os ban-
cos de reservas foi aumen-
todo; uma plataforma de
madeira para abrigar uma
câmara do TV íoi cons-
traída; os ferros que sus-
tentam as redes, que po-
deriam causar contusões
em alguns jogadores queentrassem pelo gol na corri-
da, também foram altera-
dos; o a última, a mais im-
portanto, fleou por conte da
Prefeitura da cidade: a
ponto ao Norte do estádio
foi substituída por uma
mais forte, que suporta ltt
toneladas, e pode ser usada
tanto como mão única ou
dupla. N

Em Rosário, apesar dó
teievisamento direto e dos
aparelhos colocados nas vi-
trinas das lojas em branco
e preto, os cinemas, que exi-
biram o jogo a cores, lota-
ram e em alguns houve fi-
ias e tumuito. A pai-t.ua en-
tie lalemaes e poionese» üe-
cepcionou e os elogios do
público ficaram para a ceri->
môniia: "rica" e "muy her-
mosa", segundo a majona
dos torçedores.j .,.

Torcedores de Rosário
lotaram os trens com desti-
no a Buenos Aires, para as-
sistir a estréia da Argenti-
na eontra a Hungria. Ape-
sar da fuga, acredite-se que
o jogo entre mexicanos e
tunlsianos receberá um
bom público: 70% dos in-
gressos devem ser vendidos,
até a tarde.

Os torcedores libaneses,
Indignados porque a Rede
de Televisão Estatal não
pode transmitir as partidas
da Copa do Mundo, Instala-
ram- poderosas antenas em
todo o Líbano para captar
as transmissões dos paises
vizinhos.

Afendoza — O mistério
que o técnico Ernst Happel
continua a fazer em torno
da escalação da Seleção Ho-
landesa para a partida de
estréia e o pouco diálogo
que tem com a equipe (ao
contrário de seu famoso an-
tecessor, Rinus Müchels) fa-
zem com que vários jogado-
res se mostrem desconten-
tes e até certo ponto Irrita-
dos. Rep — ameaçado de
não enfrentar os iranianos,
amanhã — é um deles c,
ontem, por mais que qudses-
se, não conseguia esconder
sua decepção.

O clima de insatisfação
levou os jogadores a se reu-
ninem com ó ouxlliar-téc-
nico Jan Zwartkruis — res-
ponsável pela Seleção du-
rante as eliminatórias —
para discutirem uma toma-
da de posição diante do
comportamento de Happel.
Nesse encontro, Rep foi
quem mais falou e suas cri-
ticas se referiram, princi-
palmente, ã demora de
Ernst Happel em definir a
escalação.

A IRRITAÇÃO

O treinador se limita a
repetir que já -definiu a
equipe para o primeiro jo-
go, mas o curioso é que não
revela a escalação nem pa-
ra os jogadores:

Se ainda não soubesse
a escalação, não teria saido
da Holanda. Recuso-me, po-
rém, a revelá-la agora, só
falarei do assunto na véspe-
ra da partida.

Ao que parece, a única
dúvida de Happel é mesmo
o atacante Rep, que tem
sua presença condicionada
ã ausência de Nanntaga e,
se o escalar no comando do
ataque a ponta direita fica-
rá para Reme van dé Ker-
khof. O próprio Rep reco-
nhece que sua situação é
delicada:

Estou realmente em
dúvida se serei ou não esca-
lado. Essa expectativa é
multo desagradável e já era
tempo de o Happel nos in-
formar qual é o time paraa estíéla.

Vários outros Jogadores
não gostam da maneira co-
mo Happel trabalha, mas
não chegam: a criticá-lo di-
retamente. Dizem, no en-
tanto, preferir oe métodos
utilizados por Rinus Mi-
chels, que se mostrou mais
amigo da equipe e provou
ser tão competente quanto
o atual técnico.

Para resolver outro sério
problema dos holandeses, a
solidão, a chefia da dele-
gação chegou a pensar em
mandar buscar as mulheres
dos jogadores -7- como era
feito em 74, na Alemanha,
a cada jogo — mas a idéia
foi abandonada porque exi-

girla uma viagem demorada
(26 horas de vôo) e extre-
mamente onerosa.

SEM CAPITÃO

Às vésperas de estrear na
Copa como um dos grandes
favoritos — sua cotação
subiu ainda mais após a po-
bre exibição de alemães e
poloneses no jogo de aber-
tura — o time holandês
ainda não conseguiu esco-
lher seu capitão. Neeskens
e Rensenbrink, os primeiros
a serem lembrados para a
função, recusaram-se sob os
mais diferentes argumen-
tos. Neeskens foi ó capitão
da equipe no recente amis-
toso com a Áustria, em Vie-
na, mas alega que prefereeqtrar. em campo exclusiva-
mente para jogar, sem pre-ocupações de qualquer ou-
tro tipo.

A recusa de Rensenbrink
se prende mais ao íato de
a função ser anteriormente
exercida pôr Cruyff, o
maior jogador holandês dle
todos os tempos:

— Onuyff é perfeito e não
sei se posso substitui-lo á
altura. A Imprensa holan-
desa vem de há muito me
pressionando a usar a bra-
cadeira de capitão. Estou
pronto a colaborar e aceita-
rei a função se me for im-
posta pelo técnico. Se me
deixarem escolher, a bra- '
cadeira irá para outro.

CRITICAS

Os jornalistas holandeses
têm sido severos nas cri-
ticas ao comportamento de
Ernst Happel e, o mais curi-
oso, mostram-se pessimistas
quanto ás possibilidades da
Seleção- da Holanda ná
Copa. Durante., a entrevista
coletiva de Happel na con-
centração de Poitrerjlos, on-
tem de manhã, tinham
opinião unanime quanto à
má apresentação da equipe
no jogo-trelno do dia ante-
rior, contra um combinado
local. O resultado de 0 a 1
e. a velocidade do time ho-
landes — virtude citadas
pelos demais jornalistas —
não os fizeram mudar dé
idéia. Ao contrário, e revê-
lando um rigor insuspei-* tado, continuaram a afir-
mar que a Seleção ter um
padrão de jogo exagera-
damente lento e sem poder
de ataque. Quanto á defesa
— que mostrou falhas reco-
nhecidas Inclusive por Hap-
pel — não fizeram restri-
Ções.

A equipe holandesa trei-
nou ontem, de manhã e à
tarde, em Potrerillos, mas
a imprensa não pôde acom-
panhar os exercícios.

Otto Dressler tem seu próprio símbolo para a Copa da Argentina
#

I OMAIORFUTfBOLDOMUIIDOWMCLUOR I
I LONGA-MCTRAGfMSOBIteO BRASIL

Wm IfcVsiflB^W. ^*-BSaffl3.BBl^P '*'¦'-* 
Jm^9m^mmmTm>^^9amm\ 

'^1-flBBKBH

I I I ^Cr^VKSflwS í^^ iLmí *wr^Emm\WmmmmmmmimmmmmWmmmmmmm*&tm
BU I ^^^mWmWmWmWmWmWmWmWmWmWmWTaTjKfiBpW •Fll &'M^mW^m^mmmmWmW^^W^^mmm^mmmm

¦ ft ¦ ¦ I ^B I ^Bí^U^B^B^BO^^^^ÍB mmmwífímíJ&PlwÊÊLl ^B^^^B^BSsE;;*?f:S^B Ima I I I I H m^umT^^SJm^mmt^Sí^m m&™m fw^^mW

^mammm^^mm^mmmmmmmmmm Urfll j^Sm^i^HiM^P|HKfi™B^ '¦¦
mmmT^^^^^^mr^^^^^^Ê Wm.' '^^^it*''•*'••• II BT-iw^

B fl I ^^^^^^^H realizado pela equipe do

^^^m^Mw^XZiTim^^z.w^9^JSmmmmmmm mmEÉÊÈsssBÊw s*" achadoama ¦ ¦¦¦' Ttt.atiya?**!..

^LWw^Ê **" ' -¦|'',**-Bww»|^BmJ



26 ESPORTE JORNAL DO BRASIL O Sexta-feira, 2/6/78 ? 1. Caderno

,:>Y*
V

I
'..'

....

y.

!

Mi

Argentina espera vencer a Hungria de goleadam
Argentina 78

México é
favorito v
ante Tunísia
Rosário — Ao som de La

Cumparsita, 11 bandas in-
fanto-Juvenis ide música
abrem às 15h30m de hoje
o Mundial nesta cidade: o
México é favorito absoluto
contra.a estreante Tunísia,
que joga a sua primeira Co-
pa. O juiz será o escocês
John Gordon, auxiliado pe-
los bandeirlnhas Sérgio Go-
nella, da Itália, e Jean Du-
bach, da Suíça.

Times: México — Reyes
(1), Flores (Í5), Tena (3),
Ramos (4) e Vasquez (5);
de Ia Torre (7), Mendizabal
(6) e GueUar (17); Mordia
(21), Rangel (9) e Sanchez
(11). Tunísia — Naill
(22), Dhouib (2), Oasmi (4),

Jebali (20) e Kaabic (3)
Labidl (S), Gommidh (6) e
Karoui (14) Temime (7),
Akld (9) e Raouf Ben Aziza
(11). '

NECESSIDADE DE GOLS

Se o México não vencer
por uma diferença de pelo
menos três gols, pouco terá
a fazer contra a Polônia e
a Alemanha.. Este, embora
naturalmente dissimulado,
é o pensamento dos jogado-
rea e dirigentes mexicanos,
um tanto «batidos com os
fracos trednõs em Rosário.

A grande esperança dò
técnico José Antônio Roca
é o ponta-de-lança Rangel,
artilheiro do time nas eli-
mlnatórias. 'Rangel tem no
jogo contra a Tunísia uma
excelente oportunidade pa-
ra desencabular e esquecer
oi maus treinos",, comentou
Roca. Se náo marcar os góls
tão esperados pelo técnico,
ele será substituído ná par-
tida seguinte por Rodrigues.'.

Os tunisianos estão tran-
quilos e ontem encerra-
ram os seus preparativos
com exercícios físicos e um
bate-bola, suspenso quando
os mexicanos chegaram pa-
ra um aquecimento. Bata o
técnico Chetali, um bom re-
sultado na estréia justifica;-
ria' a participação de seu
pais, porque "viemos apren-
der e ganhar experòâmcta".
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O técnico italiano Bearzot (direita) comanda o treino de uma equipe cuja força física suplanta a habilidade

França x Itália é a esperança
de um jogo disputado até o fim

Mar dei Plata — Obrigadas
pelo equilíbrio de forças com
Hungria e'Argentina a disputar
sem tréguas cada partida do
Grupo l,sFrança e Itália pro-
metem disputar a partir das 13h
45m de hoje 90 minutos de um
futebol ofensivo, técnico, habi-
lidoso e veloz, tudo aquilo que.
Alemanha e Polônia não fize-
ram no jogo de ontem.

Para alcançar esses objeti-
vos, Michel Hidalgo e Enzo
Bearzot colocarão em campo
alguns jogadores consideradas
reservas até ontem. O técnico
francês, pela demora de Bathe-
nay em se recuperar, decidiu
lançar Petit no meio-campo, ao
lado do experiente Michel e da
estrela Platini. O técnico italia-
no cedeu depois de muitas ^res-
soes e confirmou ontem, final-
mente, a inclusão do talentoso
Paolo Rossi no ataque, substi-
tuindo Graziani.

História e presente
Não apenas as tradições na

Copa separam França e Itália.
As duas equipes praticam hojè;
esfilos diferentes, um básica-.
mente técnico — o da primeira
— o outro fundamentalmente
dependente da força fisica— o'
da segunda. Os italianos desde,
70 começaram a mudar seu fu-
tebol, trocando os dribles pela1
velocidade e o individualismo '

l pelo esforço coletivo.

Os franceses só consegui-
ram reencontrar o caminho da
Copa — da qual estavam afãs-
tados desde 58 —. justamente
com o surgimento de uma no-
va geração de bons valores.
Quem, hoje, vacilaria na Fran-
ça em incluir Trésor e Platini
na relação dos ídolos como Ko-
pa e Fontaine?

A classificação, afastando
a Bulgária numa vitória decisi-
va por 3 a 1, em Paris, foi co-
memorada com manchetes, e a
preparação, que se seguiu não
poderia ser cercada de mais
cuidados. Por isso, na.véspera
da estréia contra a Itália, on-
tem, alguns jogadores não es-
condiam o nervosismo. Platini
não deu sequer autógrafos aos
torcedores franceses que foram

receber a delegação no Aero-
porto de Camet.

Os preparativos
— Tenho certeza de que

nosso principal obstáculo será a
torcida da imensa colônia ita-
liana — disse Michel Hidalgo,
ao chegar de Buenos Aires, en-
quanto se dirigia apressada-
mente ao ônibus que conduzi-
ria o grupo à concentração do
Sindicato Seguro.

Depois de assistir pela te-
levisão à partida entre alemães
e poloneses, Hidalgo levou os
jogadores para um reconheci-
mento do gramado dò Estádio
de Mar dei Plata. Batizado por
enquanto com o nome da cida-
de, o Estádio tem ' capacidade

FRANÇA

21 — Bertrand-Demanes
4 ¦— Jànvion
8 — frésor
7 -Rio
3 — Bossis

, 11 --Michel
13 - Petit
15 - Platini
16 — Da|gèr
17 — Lacombé
Í9 - Six \' 

'

ITÁLIA
- Zoff

5 — Gentile
— Bellugi
—Sei rea :
— Cabrini

14 - Tardèlli
10 - Benetti

— Antognoni
16 — Causio
21 - Rossi
18 — Bettega..-

para 50 mil torcedores — 24 mil
sentados e 26 mil de pé atrás
dos gols — além de painéis ele-
trônicos semelhantes aos utili-
zados ontem no primeiro jogo
da Copa, informando escala-
ções, tempo de jogo, substitui-
ções, autores de gol e o anda-'
mento das demais partidas.

O estádio é bom — ga-
rantiu o técnico francês depois
da inspeção do campo — e acre-
dito que aqui poderemos repe-
tir a atuação contra a Bulgária,
que nós garantiu a classifica-
Ção.

No Hotel Iruiia, onde está
concentrada a Itália, o técnico
Enzo Bearzot confirmou para
um grupo de.surpresos jornalis-
tas italianos a -presença de Pao-
lo Rossi no ataque que enfren-
ta a França esta tarde. È foi
além, anunciando também úma
marcação especial sobre Plaii-
ni, com a utilização de Tardei-
li e Benetti para seguirem o
francês em todo o campo. Além
disso, Bearzot decidiu escalar
na lateral esquerda o jovem Ça-
brini, que tem apenas 20 anos,
um a menos que Rossi.

Considero este primeiro
jogo o mais difícil, por seus as-
pectos psicológicos — afirmou
Bearzot — e espero que as mu-
danças feitas na equipe sejam
positivas. Dè qualquer jeito, es-
tou preparado para corrigir os
problemas que surgirem duran-
te o jogo.

Ó rumeno Nicolae Rainea é
o juiz, auxiliado pelo austríaco
Erich Linemayr e pelo chileno
Juan Süvagno.
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Gente que gosta do que faz
só fica satisfeita com a perfeiçãodo que faz.

Quemvoa
com quem

gosta, está
tntre amigos.

.E isso você nota
quando voa Vasp.

Percebe qúe cada éer
mento da nossa equipe
procura tomar sua via-
gem sempre agradável

E, se você fica satisfeito,
a gente se sente amplamente
recompensada Eo melhor:.
agora na Vasp você voa no

Boeing Super 200, o jato mais
moderno e confortável em vôb no

Brasil. Mas esse clima cordial qúe
só o pessoal da Vasp oferece, não.

acontece só em nossas aeronaves.
¦Acontece mesmo nas coisas que você não

vê. Porque, onde existe um funcionário
da Vasp, existe alguém fazendo o que gosta

. Uude você voa cofti tj.uiii gosta.

¦utnei Airti
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Rattin, o "Gigante" expulso na Copa de 66

Buenos Aires — A exigen-
te torcida argentina — que
hà muito tempo não vê
uma grande exibição de sua
equipe numa Copa do Mun-
do — espera compensar ho-
je esses anos de frustração
com um resultado no qualtodos os jogadores e o téc-
nlco César Luis Menotti
confiam plenamente: uma
goleada sobre a Hungria.

Por esse motivo — a con-
fiança até exagerada numa
vitória por . larga margem
de gols — o jogo desta noi-
te, às 19hl5m, no Estádio do
River Plate, está despertan-
do grande curiosidade dos
observadores, mais do que
a estréia da Alemanha, on-
tem, e a do Brasõl, amanhã.

O time que promete atacar
Talvez por querer aumen-

tar a motivação da torcida
ou por estar mesmo com o
propósito de estrear com
uma goleada, o fato é queCésar Luis Menotti passou
o dia de ontem prometendo
um futebol ofensivo. Nos
treinos táticos e nos cole-
tivos, ele tentou descobrir
com insistência, uma
maneira de furar o rígido
sistema defensivo dos euro-
peus. Mas nem ele mesmo
sabe, ainda, se encontrou a
fórmula ideal.

O setor que mais o preo-
cupa, porém, não é o
ataque, mas a defesa. O la-
do direito, com Olguin e
Galvan, não está bem e a
torcida já sentiu isso, antes
mesmo que o técnico. A
posição mais segura é a
quarta zaga, onde desponta
Passarella como capitão e
lider da equipe. Firme no
jogo rasteiro e aéreo, Passa-
rella tem a vantagem de se

projetar ao ataque no
momento oportuno, sem
deixar a defesa descoberta.
O lateral-esquerdo Taran-
tini é um jogador de recur-
sos técnicos limitados mas
com boa capacidade de
marcação.

No meio-campo, o cérebro
é Ardiles jogador de porte
pequeno mas atlético, con-
siderado "o motor da equi-
pe". Galelgo mantém uma
produção regular e Valencia
provocou com sua escalação'
o protesto da crônica, que
prefere Alonso.

O ataque parece ser o
ponto aito do time e talvez
por isso esteja a torcida
tão confiante numa golea-
da. Houseman é veloz e ha-
bilidoso. Luque, que andou
em má fase, cresceu de

.novo com a presença ao la-
do de Kempes. Este é a
grande arma dos argen-
Unos: habilidoso, veloz e
goleador.

O time que usa a cautela
Um time jovem, sem mui-

ta experiência, que saitae ex-
piorar os contra-ataques.
Esta é, em poucas palavras,
a Idefinlção dia Seleção Hún-
gara, muito distante dáque-
Ia de 54, que celebrizou
nomes como Puskas, Hideg-
kutt, Bozsik, Orocsis, Kocsis
e outros. O técnico Lajos
Barotiti não esconde que, di-
ante desse quadro e do fato
de ser o adversário o dono
da festa, vai jogar com a
máxima cautela.

Seu e s q u e m a defensivo
segue a maioria idos mode-
los europeus. O libero Koc-
sis, d» físico avantajado, é
bom peto alto e impõe ires-
peito pelas entradas duras.
O outro zagueiro,' Kerekl,
prefere, ao contrário, o jogo
rasteiro. Os laterais isjvan-

çam pouco, especlaiiimenite
Toth, o do lado esquerdo.

No meio-campo, Pimter, o
que fica pelo lado direito,
é o melhor, e por isso se en-
carrega de distribuir o jogo.
Tem bom físico e disso sabe
tirar proveito. Zombori, o
que cai mais para a esquer-
da, é bom na destruição.
Nyiiasi não passa Ide regu-
lar, ficanüo apenas como
complemento.

Fazekas e Torocsik são os
mais perigosos do ataque. O
primeiro, veloz, chuta forte
e tem feito muitos gols nos
últimos amistosos da Hun-
gíria. Varady é um jogador
discreto apenas. Se uma
Copa do Mundo depende
exclusivamente do ataque,
a seleção do técnico Lajos
Barotti não tem multas es-
peranças.
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- Gudjar 5 - Fillol fjf
- Torok 15 - Olguin
- Kocsis 7- Galvan

— Kereki 19 — Passarella
- Toth 20 - Tarantini

10 - Pinter 2 - Ardiles '\-f
— Nyelasi 6 — Gallego '.^
Sr- Zombori 21 — Valencia
— Fazekas 9 — Housenrían ,».
— Torocsik 14 — Luque

11 - Varady 10 - Kempes ^

Rattin não vê chance
para o futebol-arte

Antônio Ubaldo Rattin,
hoje com 41 anos, 15 de Bo-
ca Juniors e 10 de Seleção
Argentina (a. maior parte
deles como capitão), com
l,90m — O Gigante Rattin
como era conhecido — diz
com á experiência de quem
participou de duas Copas
do Mundo (62 e 66) que a
atual equipe da Argentina
não se compara à de 66,
embora tenha possibilida-
dades de chegar ao título.

— Claro que tem possibi-
lldades. Afinal de contas, a
Seleção da Alemanha, co-
mo mostrou no jogo de
abertura, também está lon-
ge da de 66 e mais longe
ainda da que foi campeã
em 74. As equipes muda-
ram, junto com o futebol.
O que eu quero dizer é que
a Seleção de 66 tinha mais
personalidade, mais torça,
os jogadores muitas vezes
se valiam do físico para
impor respeito ao adversa-
rio. O técnico Juan Carlos
Lorenzo não se preocupava
com futebol bonito, queria
era vencer de qualquer ma-
neira se precisasse.

E o futebol da seleção
atual, do técnico César Luis
Menotti? Como o vê, Rat-
tin?

N— Menotti já pensa di-
ferente, está mais pre-
ocupado com o chamado
futebol-arte. Não .discuto
filosofia de jogo, mas acho
que nessa Copa da Argen-
tina não vai ter muito fu-
tebol-arte. Mas cada técni-
co, cada Seleção, tem sua
personalidade. A de 66 ti-
nha tudo para ser a cam-
peã, não íosse o esquema

montado para impedi-la de, ,
chegar à final.

O CAPITÃO EXPULSO .05

Até hoje Rattin é um ho.,n
mem revoltado por causa
da Copa de 66, ná Inglater- .
rá. Expulso de campo jus-tamente no jogo contra a"
Inglaterra, nas quartas-de- •
final — uma expulsão qutí,<:
provocou as maiores con-
trovérsias da Copa — Rat-
tin deixou a Seleção Argen-
tina sem capitão e sem co-
mando em campo. Convéns
ceu-ste então de que já ha-
via um esquema montado
para eliminar os represen-
tantes do futebol sul-ame-
ricano — àquela altura
apenas Argentina e Urii-'
guai, pois o Brasil já havia
sido eliminado nas oitavas.

— Fomos roubados em
benefício dos europeus. Nós,
argentinos, os uruguaios i
também, e mesmo os brasi-
leiros, que foram caç&dos em.
campo no jogo com Portu-
gal. Todos se lembram do
lance de Moraes em Pele,"
que tirou o brasileiro de
campo. Minha expulsão,
por fcxemplo, já estava de- ,
cretada antes do inicio do'
jogo. Não fiz nada, nenhum
gesto que merecesse repre-
ensão. Mas o juiz Kreitlein,
da Alemanha,, estava devi-
damente instruído para fa- .
vofecer a Inglaterra.

Aquela Seleção, a de 66,^
foi, para Rattin, uma das
melhores da Argentina em
todos os tempos. A de hoje
é uma das sérias cândida-
tas ao título, mas exclusi-
vãmente, como ele faz quês-
tão de ressalvar, p^lo fato
de jogar em casa. í_ü
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A pior Alemanha

jrv UENOS AIRES — Ainda bem que não
J-Mf ¦ tenho de escrever grandes laudas
13 sobre o iogo de abertura da Copa 78.

Me desculpem, mas cantei a pedra
do zero a zero. É verdade que a Polônia me-
reciá a vitória, mas também é verdade que
não quis arriscar um resultado melhor.

A torcida esteve mais para a Polônia a
isto foi justo. Pelo menos andaram tentan-
do alguns ataques e Deina e Lato demons-
traram mais uma vez bons recursos técni-
cos. O diabo é que nunca estavam com mais
de três homens, a não ser num. córner ou
em alguma falta perto do gol. Assim não
era muito difícil defender. Pelo outro lado,
a Alemanha fazia o mesmo, mas sem ne-
nhuma vontade de atacar. O treinador ale-
mão levantava-se a toda a hora chamando
seus homens para ficar na defensiva, Ape-
nas Hans Müller ficava mais na frente a
partia pard o gol. O próprio Abramzick, co-
nhecido como porvteiro agressivo, a toda
hora vinha socorrer Vogts. A Alemanha de-
monstrou não ter bons homens de meio-
campo. Longe, muito longe da época de Be-
ckembauer, Overath, Netzer, e não compre-
endo como o Hoenes está fora desse time.

Pelo que jogou, a Alemanha não está
no páreo, embora a classificação esteja ga-
rantida. Mesmo andando tão mal, deve ga-
nhar áe Tunísia e México. Mas levará calor.
Ê o pior time da Alemanha que tenho visto
desde 1954. A torcida vaiou com muito ape-
tite e tinha razão. Depois de uma festa de
abertura tão bonita e bem organizada, um
jogo tão ruim. E o que mais gritaram, prin-
cipalmente nos minutos finais, foi: "Los dos
a Ia segunda". Isto quer dizer que os dois
times deveriam ir para a Segunda Divisão.
Embora me pareça que o time da Polônia
deva ser respeitado.

Os poloneses tiveram um pouco de azar.
Mas, no final, ali pelos 25 minutos do segun-
do tempo, a cera era feita pelos dois. E nos
cinco últimos minutos, então, o jogo foi até
vergonhoso. Quando acabou, trocaram to-
das as camisas. Isto poderia ter sido feito no
inicio e não faria diferença alguma. O prin-
cipal responsável por isto é o critério de for-
mação de grupos para sorteio, que há qua-
tro Campeonatos do Mundo faz com que os
jogos de grupos fáceis, na primeira rodada,
terminem sempre em zero a zero. ,

Suécia põe quatro m
meio-campo e usa os
laterais no ataque

Buenos Aires' — .Com quatro homens no melo-
campo e os dois laterais — especialmente SJoberg pe-
Ia esquerda — reforçando o ataque,' a Suécia está de-
f Inlda taticamente para o jogo contra o Brasil. O téc-
nico Ericsson acha que pode surpreender com esse sis-
tema que considera elástico e de multo conjunto.

Ericsson não esconde o seu desejo de tentar o em-
pate no primeiro tempo para buscar a vitória no final,
quando lançará seu principal atacante. Edstrom. Ele
não entra no começo porque ainda não está comple-
tamente recuperado da contusão no braço direito.

Defesa, não

O técnico sueco garante que o esquema para a par-
tida dé amanhã não é apenas defensivo:

. — Não vamos jogar simplesmente na defesa, em-
bora considere o Brasil o mais forte do Grupo 3 e
contra o qual pretendo pelo menos obter um ponto. O
empate nos abriria a porta da segunda colocação.

Revelou que procurará, á moda sueca, imitar a
Holanda de 74: -

— O futebol total não foi üma invenção holan-
desa, mas eles o empregaram muito bem na Copa da
Alemanha. Foi uma excelente manifestação de futebol
conjunto, que todos os' técnicos querem estabelecer.
Meus jogadores estão mais ou menos aptos para a
prática de um tipo de jogo semelhante. E podem ata-
car e defender com a mesma habilidade.

Silêncio de Kubala não
esconde que na verdade
o time está indefinido

Buenos Aires — o .treinador Ladlslao Kubala ne-
gou-se, ontem, a fornecer a escalação da Espanha pa-
ra o jogo de amanhã contra a Austria, afirmando ape-
nas que a equipe é a mesma que vem jogando, embo-
ra os jornalistas espanhóis que acompanham a dele-
gação afirmem que ele tem problemas nas duas late-
rais e não se definiu entre três jogadores para ocupa-
ias: Marcellno, De Ia Cruz e San José.

Kubala, que no tempo de jogador chegou a vestir
a camisa das Seleções Nacionais da Hungria, Tcheco-
Eslováquia e Espanha, acabou não dizendo nada na
entrevista coletiva que concedeu ontem, a não ser que
tem absoluta confiança na classificação dá Espanha.

Apesar do mistério do treinador, sabe-se que, re-
sol vido o problema das laterais, as demais posições já
estão confirmadas e a Espanha alinhará com Miguel
Angel, De Ia Cruz (Marcellno), Plrrl, Miguel e San
José (Marcellno); Leal, Asensi e Guzman; Dani, Car-
denosa e Ruben Cano. Kubala restringiu o treinamen-
to dos espanhóis a recreação, caminhadas e brlncadei-
ras com bola, sem forçar qualquer outra atividade até
a hora do jogo.

.a-dft t ' .ZZ-.i ÁÁ ^mmwmmmL 
'%'"•'" 

i^SBf* ti ^>^H^ ^aw^SaJPi 
'- 

fm\- 
''-mimm\"^^^mm\

i%PB iBBtll*^B BBI'éW^^^cW^j^B ^Bl^^i^l IBi^l Bi < JmW W^m\mwu\ ^B^ftxB
fl B>]fjlflBB BB ü^^ir B^BvIHB ¦ -a^H ^Àmmmmr^mam ^^v^ l^^HK^-ZTBgn-^l Is'"1a4 ^fc^l Nü^^E^i^kVI wtrMm mwf-mwimM H am mmw^ ^im Esv^ww m
I Hafl ¦! I^VálI U ¦ B'APuéÉI B^ ^^1

p^h ^^1 Ib« V^>^b Ifl Bh^^B! BiU IP' * ,*>i*~ Ir^Bj IH

¦ L^l lui Uil lk*B HKx^ífl Pr. mt- ^mq X
¦ HV» fl B^B Hr-âB ¦Brl'aiM'' ^a$X^Ê mmmmmtamTÊammmmmT^aWWzÊm Hs jM mWaw mmyaMmÊÊIaMftimmE ül

^^^^BpBBB^^***^ BBB*BHHB|ggj^ >9IB RPP^'::-,":. - %." '¦¦" ¦ ¦'BB ^B

Os jogadores brasileiros não gostaram da partida mas acharam que os times se pouparam

W Brasileiros acham que Jogo
não mostrou força dos times

Argentina 78
— Leão não passa de

um enganador —¦ afirmou,
ontem, da tribuna o vice-li-
der da bancada do MDB na
Câmara Municipal de Be-
lém, Vereador Carlos Couto,
irritado com as notícias quetransmitem imraqui.id.acie
e insatisfações na Seleção
Brasileira. Em aparte, outro
Vereador do MDB,* Álvaro
Paz, declarou-se confiante
na vitória do Brasil, mas
garantiu que se houver f ra-
casso "apresentarei um pro-
jeto para que o Carlos Cou-
to seja o técnico da Seleção
na Copa de 82".

Um apelo a todos os
trabalhadores franceses e

suas organizações sindicais
e políticas para que se opo-
nham á venda e transporte
de armas para a.Argenti-
na. Este apeio foi feito pelo
Comitê para o boicote ã or-
gamzaçào do Campeonato
Mundial peiá Argentina. O
Comitê solicitou, também,
boicote às relações diploma-
ticas, culturais, econômicas
e turísticas com a Argenti-
na, que servem à ditadura,
mas nunca ao povo. O co-
miunicado do Comitê foi pu-blicado ontem ao chegar a
Paris o Almirante Lam-

.brosohinl e o Capitão Oliva,
representantes do Governo
argentino. Ambos foram a
Paiids.com o objetivo de ad-
quirir armas junto ao Go-
verno francês.

Os sinos das três igrejas
de Colmar, distrito do Alto
Reno francês, repicarão 15
minutos ' todas as quintas-
feiras durante a realização
do Campeonato Mundial de
Futebol, na Argentina. Esta
decisão do Conselho Paro-
quiai Protestante de Coimar
tem por finalidade fazer
com que os jovens "não es-
queçam a realidade de um
povo sofrido e amordaça-
do", bem como mostrar ao
mundo a extensão dá "vio-
lação dos direitos huma-
no»".

Mais de .100 mulheres,
mães ou filhas de desapare-
cidos, realizaram ontem na
Praça de Ma>o, em Buenos
Aires, uma manifestação de
protesto no momento em
que começava a primeira
partida do Campeonato
Mundial de Futebol.

Na opinião da maioria dos jogado-
res da Seleção Brasileira, que assistiram
ao jogo de abertura da Copa pela televi-
são, nem Alemanha nem Polônia podem
ser julgadas pelo que mostraram ontem,
porque, segundo eles, as duas Seleções se
pouparam visivelmente e com razão,
guardando energias para a segunda fase
da competição: são os francos favoritos
do Grupo 2 e não' devem ter dificuldades
para eliminar México e Tunísia.

Houve também' quem considerasse a
Alemanha uma decepção e a Polônia
muito superior em relação ao que apre-
sentou na última vez em que jogou no
Brasil. Nelinho, por exemplo, elogiou os
poloneses:

— Eles começaram muito cautelo-
sos, mias aos poucos foram tomando con-

ta do jogo e, se tivesse de apontar um
vencedor, este séria a Polônia. Gostei
particularmente de seu,esquema tático,
com os jogadores muito bem distribuídos
em campo e defendendo e atacando de
forma organizada.

Toninho, que esperava ver os ale-
mães mais bem preparados, não gostou
muito do jogo, mas ressalvou que o im-
pprtante em Copa do Mundo é a cias-
sificação:

— Realmente esperava mais dos ale-
mães, mas só se pode avaliar a força de
uma equipe quando ela entra em campo
para decidir. Neste jogo de abertura, os
times estavam preocupados em empatar,
resultado que os deixou tranqüilos para
se classificarem na Grupo.

Comissão já tem Copa como certa
Os elogios da imprensa européia du-

rante a recente excursão, a comprova-
ção através de tapes de que o futebol
europeu atravessa uma péssima fase e a
motivação excepcional de jogadores e in-
tegrantes da Comissão Técnica, tudo is-
so induz todos a uma quase certeza de
que a Seleção Brasileira ganhará a Copa.

Por exemplo, o medico Mauro Pom-
peu, que se transformou em uma espé-
cie de psicólogo do grupo, está apostan-
do na vitória da Seleção na Argentina.
Justifica dizendo que nunca viu um tra-
balho de equipe ser executado com tanta
perfeição:—•- Houve pequenos problemas, já su-
peraaos, mas nunca vi .uma equipe tão
consciente de sua missão e tão bem pre--
paraaa- técnica, física e psicoiógicamen-
te. Os treinos têm contribuído para que
todos entrem agora em sua melhor for-
ma e tenno certeza de que vamos ga-
raiar a Copa.

Perto do ideal
O técnico Cláudio Coutinho não che-

ga a garantir a conquista da Copa, mas
luz que o time esta perto do ideal:

Tenho certeza de que os jogado-
res vao mostrar o resultado de nosso es-
forço nos treinos e as lições aprendidas
amante os amistosos.VEstamos chegando
agora a uma. fase excepcional e até Zé
Sérgio, muito criticado np Brasil, tem
mostrado ser um excelente driblador e
um ótimo chutador. Vamos entrar pré-
parados nesta copa e nao posso deixar
de admitir que somos um dos grandes
íavoritos.

Se Coutinho ainda, se mantém cau-
teloso, os jogadores parecem convencidos
de que nada deterá a Seleção na cami-
nhada para o titulo. Gil afirma:

Vou entrar nesta Copa com á cer-

teza de vencer. Para mim isso é a coisa' mais importante da vida. Já imaginou
chegar ao Rio campeão do mundo e po-der conversar em nível de superioridade
com os cartolas? Borer vai ficar até
mais vermelho do que já é. Fico até
pensando na próxima renovação de con-
trato e em quanto vou pedir.

O sempre discreto Amaral diz não
ter a menor dúvida sobre a vitória final,
apesar da presença da Argentina. Acha
que só a motivação do grupo é suflcien-
te para superar qualquer obstáculo:Se for preciso, até morro em cam-
po. Derrota ou empate nem passa porminha cabeça, porque não gosto de per-der nem mesmo jogo de palitinho. Sin-
ceramente nao vejo time capaz de nos
vencer nesta Copa.

O goleiro Leão, que assumiu a lide-
rança nas decisões e opiniões da maio-
ria, também não admite a possibilida-de de uma surpresa, e faz comparações
com a Copa de 74:Há uma diferença muito grandeem todos os aspectos. Naquela época
havia ainda algumas,estrelas em deca-
dencia e cada um queria aparecer mais
do que o outro. O grupo era heterogêneo
e Zagalo foi até longe demais. Agora,
há um conjunto armado e com alguns
jogadores em. condições de decidir jo-
gos. Como a Copa do Mundo é uma coi-
sa fundamental para o Brasil, se torna
também um objetivo capaz de sensibili-
zar qualquer jogador de forma total.

O supervisor Mário Travaglini é ou-
tro que desfila seu otimismo pelos cam-
pos de treino da Vila/MaTlsta.

Fazer uma exibição igual à de .'
Hamburgo é o mínimo que a Seleção vai
mostrar aqui. Os jogadores estão prepa-rados para tudo, advertidos e conscien-
tes dos pequenos problemas que poderãosurgir. ,' /'

Hoje, chegue em casa
com Sacola na mão.

Sacola é o caderno do Jornal do Brasil
qüe vai ajudar sua mulher a

programar as compras, orientá-la sobre
economia doméstica, moda, culinária,
decoração e muitos outros assuntos.

Leve Sacola para ela. Torne mais fácil
a pesada tarefa de administrar a casa.

Vocês têm muito a ganhar.
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EXCURSÕES RODOVIÁRIAS E RODO • AÉREAS.
Viagens terrestres ná SOLNAVE - o ônibus mais caro
construido no Brasil mWmmMAmfSi.
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—Campo Neutro—
José Inácio Wemeck

BUENOS 

AIRES — Depois de quatroempates de 0 a 0 em outros tantos
jogos inaugurais de Copa do Mundo,
penso que o melhor seria acabar comeles. A tradição, se não me engano, come-

çou em 1966, na Inglaterra, quando a do-na da casa jogou com o Uruguai. Depois ti-vemos México contra União Soviética, Bra-sil e Iugoslávia, até desembocarmos neste
maçante espetáculo de hoje à tarde no RiverPlate.

A partida chegou a prometer em alguns•momentos e justiça se faça ao time polonês,
que foi sempre melhor enquanto houve umcerto interesse de vitória por parte a parte.Mas no papel em que fiz algumas anotações
descubro um grande vácuo dos 15 aos 30minutos do segundo tempo, quando Fischer
cnutou muito alto e mal por cima do tra-
vessão. E depois dos 30 minutos ao segundo
tempo, nada. tíolas para trás e para os la-
dos, sob intensas vaias da torciaa, a gritar"que se van, que se van". .

Os 15 minutos do segundo tempo soa-
ram o momento em que os times passarama jogar exclusivamente para o empate e jànem seria incrível admitirmos a hipótese de
que os jogadores estivessem cumprindo um
pacto prévio, ou então surgido ali mesmo, no
vaivém da bola: "Olha, já tivemos nossas
enances, ninguém fez gol, vamos agora fi-car nisto, pois o empate é bom para nós
dois". Enquanto houve jogo, a Polônia foimelhor, com um esquema que consistia ba-
sicamente em atrair Vogts para o meio e
fazer jogadas pela extrema esquerda. Estas
jogadas de linha de fundo procuravam qua-se sempre a conclusão de Lato, de Lubanski
ou de Deyna, vindo de trás.

Para os alemães havia uma boa jogada
também pela esquerda de seu ataque, pois
o lateral polonês Maculewski me pareceu
fraco e teve freqüentemente que apelar pa-
ra faltas, algumas até ríspidas. Mas os ale-
mães aparentemente não se davam conta
da fraqueza do adversário e Hans Mueüer,
embora com facilidade para chegar à linha
de fundo, estava freqüentemente mais re-
cuado e enviesado pelo meio. Mesmo assim
uma jogada deste mesmo Mueüer acabou
em um dos únicos lances perigosos dos ale-
mães em todo o jogo, em um cruzamento
que não encontrou a cabeça de Fischer.

O outro bom lance alemão foi pela di-
reita, onde Flohe conseguiu ganhar uma bo-
Ia de Gorgon já quase na linha de fundo,
em condições ideais para um centro — que
foi feito, mas mal, sem direção.

NO 

mais das vezes, os alemães insisti-
ram muito pelo miolo, onde Fischer
mostrou-se algo lento e onde a pro-
teção do meio-de-campo polonês,

com Nawalka, com Deyna, com Masztaler e
até com Lubanski era mais forte.

. E fico eu a procurar lembrar virtudes
em um jogo tão opaco. Virtudes individuais,
pouquíssimas — e, mesmo neste terreno, os

: poloneses foram superiores, com Lubanski,
Lato, Deyna e um libero muito tranqüilo em
Gorgon. Entre os alemães, Hans Mueller foi
o de melhor técnica, mas os homens de
meio-de-campo (Bonhof, Beer, Flohe) erra-
ram passes demais.

Coletivamente vi algumas boas jogadas
ensaiadas nas cobranças de falta (mais uma
vez, melhores os poloneses) e três ou quatro
ocasiões de boa movimentação em conjunto
para a passagem da defesa ao ataque, com
o objetivo de ganhar a bola no abafa ou
deixar o adversário em impedimento, pres-
são na saída de bola e marcação de dois ou
três sobre um.

Mas tudo isto já se vira em 1974, espe-
cialmente por parte dos holandeses. Alemã-
nha e Polônia não apresentaram nenhuma
noviüaae no plpno tático e nem se pode di-
zér que tenham aperfeiçoado o que já se fã-
zia há quatro anos. Aperfeiçoaram apenas
um certo despudor na cautela defensiva, qué
transformou a partida em uma farsa nos úl-
timos 15 ou 20 minutos.

^¦7- 

ESTE finzinho, irritada com o es-
f petáculo, a torcida pôs-se a can-

tar "com esses times, quem irá à
final?". Numa clara declaração de

que, evidentemente, iria o seu time, a Ar-
gentina, por ser muito melhor.

Mas eu não compartilharia de tanto
otimismo, pois tanto Alemanha quanto Po-
lònia podem fazer melhor e certamente fa-
rão durante a Copa. O erro está no tipo de
sorteio, que lhes permite ficar em uma cha-
ve com companheiros tão fracos quanto Tu-
nísia e México, e no calendário, que os colo-
cou para jogar a partida inaugural. .

Com o conjunto dos dois fatores, dispu-
tar-se a última meia hora da partida foi até
um desperdício.

DE PRIMEIRA: Não deve haver mui-
tas tensões na Seleção Escocesa. Segundo
me conta um jornalista inglês, outro dia o
jogador Buchan, técnico Ally McCleod e o
auxiliar do último foram a um restaurante
no Centro de Córdoba, comeram lautamente
e beberam mais ainda. Depois, confraterni-
zados, saíram a cantar pelas ruas: "We are
in ally's army". Estão no exército do Ally —
um exército, pelo visto, muito alegre.



Exército dobra segurança nos treinos da
^^ Mar dal Piai» lWnr riol Phl

Seleção

w
Argentina 78

• Brasília começou a viver
clima de Copa às 14 horas
com a paralisação das ativi-
dades nos Ministérios, Tri-
bunais, Palácio do Planalto
e Congresso Nacional, só re-
tomando os trabalhos às 17
horas. O Presidente Geisel,
ao contrário de alguns dos
¦eus ministros, que preferi-
ram assistir à abertura da
Copa em seus gabinetes,
presenciou todos os festejos
de abertura e. o jogo Alemã-
nha e Polônia ao lado de
parentes na Granja do Ria-
cho Fundo. O único Minis-
tério que não teve expe"
diente ontem à tarde foi o
do Exército, que troçou o
meio expediente de rotina
de quarta-feira para ontem.
•- As vendas de televisores
coloridos aumentaram 400%
este mês e as duas empré-
sas especializadas em alu-
guel esgotaram seus esto-
quês de 26 mil aparelhos
nos últimos. 15 dias, num'
movimento só comparado
ao dos tempos em que a
televisão estava sendo im-
plantada no Brasil. A loca-
dora Rentev promete para
amanhã mais 100 aparelhos
que deverão chegar hoje da
Zona Franca de Manaus e
alugados a Cr$ 25 por dia,
mas pelo prazo minimo de
um mês..A outra locadora,
a Colorbel, só aluga com
contrato de um' ano, mas
mesmo assim mão dispõe de

.nenhum televisor para os
próximos dias.

, • Cerca de ÍÒO funciona-
rios da Secretaria de 'Agrl-
cultura do' Estado do Rio
compraram uma televisão
colorida por Crf 18 mil pa-
ra assistir aos jogos. Ao f i-
nal da Copa o aparelho se-
rá sorteado entre os cotia-
tas. Os sócios do Tijuca Tê-
nis Clube pagam CrS 25 e
seus convidados CrS 50 pa-ra assistir aos jogos no
telão que o clube montou
no „inásio.
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Mar dei Plata — A
proioiçao do transito na
área aa Vila Marista e a
mooiiizaçao do Exercito
argentino redobraram a
segurança da S e 1 e ç áo
.brasileira, que ontem
encerrou os preparativos
para a estreia na uo^a.
hoje, segundo Coutinno
e seus auxiuares, so trei-
na .quem quiser porque
o tnue esta em iormu e
no ponto.

JNeiintío, Zico, Rivelino

Zico, Rivelino,; Jorge Mendonça e Nelinho treinaram as cobranças de faltas que a Seleção pretende explorar na estréia
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Rivelino enfaixou o pé esquerdo após sentir a contusão no treino

Prêmio é decisão de Almirante
Mar áel Plata — O adviser da Sele-

ção Brasileira, Coronel Carlos Alberto
Cavalheiro, espera apenas a chegada do
presidente da CBD, Almirante Heleno
Nunes, para uma reunião definitiva sobre
os prêmios aos jogadores pelas possíveisvitórias na Copa do Mundo. Cavalheira \acha muito difícil se chegar a uma con-
clusão antes do jogo de estréia e não
vê o menor problema se a questão for rei-
solvida durante a competição: Z

— Se fossem jogadores inexperientes"
ou malpreparados ainda se poderia re-v
cear alguma coisa, mas não vejo qual-\
quer problema em se debater este tipo;
de assunto entre pessoas responsáveis. |

Apesar de não querer falar de ci-

iras, a base é de Cr$ 450 mil para cada
um, èm caso de vitória final, quantia di-
vulgada pela própria CBD há alguns me-
ses. Os jogadores ontem nem queriam
mais falar em «gratificação, considerando
qué até a hora da estréia a única preo-
cupação de todos deve ser o jogo.• Na Vila Marista, houve apenas um
tumulto, quando dois jornalistas suecos
tentaram entrar na concentração de
qualquer, maneira, apesar da proibiçãode acesso aos estrangeiros. Eles traba-
lham para o jornal Aftònblodit e acaba-
ram conformados, indo embora. A noti-
cia de que tinham sido surpreendidos pe-Ia. segurança espionando o treino e por'isso foram expulsos a tiros fei desmen-
tida pelos próprios jornalistas.

Onde você vou com quem yo>ia.

A gente aqui na Vasp
não só gosta do que faz como gostade transferir isso aA

terá "polivalentes n
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Mesmo que a sua com-
posição só vá ser anunciada
amanhã, pouco antes* do
jogo, o banco de reserva da
Seleção Brasileira está pra-
ticamente definido com
Carlos, Nelinho, Chicão, Ze
Sérgio ou Dirceu e Jorge
Mendonça, todos considera-
dos polivalentes por Couti-
nho.

De acordo com a pro-
dução Hos últimos treinos e
com a necessidade da
cobertura de várias posições
por um único jogador, eles
são os que têm mais con-
dições de, no momento, en-
trar na equipe no trans-
curso da partida sem que
provoquem quebra de ritmo
do quadro. .

O goleiro Carlos já foi es-
calado por Coutinho como
reserva imediato de Leão e,
juntamente com Waldir Pe-
res, vem se constituindo, ém
verdadeira barreira para os
atacantes nos treinos táti-
cos e nos coletivos. O prepa-
rador Carlesso acha que seu
nivel técnico é o mesmo de
Leão, faltando-lhe apenas
mais experiência.

Nelinho é um nome que
já se impôs até para a posi-
ção de titular e que tem
grandes chances de ser
efetivado logo no Inicio das-
oitavás-dè-flnal. Sua pre-
sença no banco é obrlgato-
ria e ele dará opção' para
qué Toninho possa ser des-
locado para a ponta direita
e para a lateral esquerda
em caso de necessidade ae
substituição de Oil e Edi-
nho.

Chicão é outro jogador
certo para o banco em
função de sua utilidade em
caso de um clima violento

na partida e da necessidade
de se ter em campo um jo-
gador pesado, capaz de re-
forçar consideravelmente o
bloqueio da defesa e não se
atemorizar com uma si-
tuação adversa. Chicão po-
dera ser útil, ainda, como
zagueiro de área. O jogador

, diz que já jogou ho meio
da área, em seu clube, con-
siderando o seu desloca-
mento uma situação de jo-
go perfeibamante normal.

A dúvida parece se con-
centrar no meio de campo,
especialmente depois que
Ze Sérgio subiu de produção
nos últimos treinamentos
em Mar dei Plata, provando
à Comissão Técnica que
seus dribles e chutes podem
ser decisivos. O jogador fri-
sa que sua posição é a pon-
ta esquerda, onde julga que
poderá ser útil náo somente
na armação das jogadas,de
meio de campo como tam-
bém tio trabalho ofensivo
pela linha de fundo. Zé Sér-
gio acha que também pode
ocupar a ponta direita e
render mais que no Brasil,
jã que aqui, além de nào
se ter ainda adaptado,
atuou sob ameaça ue corte.

Ele só perdera a vaga pa-
ra Dirceu se Coutinho se
decidir por um jogador
mais experiente em Copa
do Mundo e que tem con-
diçòes de jogar pelo meio
do campo em qualquer das
posições. ' ¦

No ataque, o escolhido de-
vera ser Jorge • Mendonça,
porque permitirá que Couti-
nho substitua Zico\ou Rei-
naldo sem quebrar o esque-
ma de revezamento e o esti-
Io.
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XI Copa do Mundo
Próximos jogos

Hoje Z

Grupo '-.
Argentina x Hungria (Buenos Aires, 19hl5m)*
França x Itália (Mar dei Plata, 13h45m)*.

Grupo II

México x Tunísia (Rosário, 16h45m)*

Amanhã

Grupo III

Brasil x Suécia (Mar dei Plata, 13h45m)*
Espanha x Austria (Buenos Aires, 13h45m)

Grupo IV

Peru x Escócia (Córdoba, 16h45m)
Holanda x Irã (Mendoza, 16h45rh)*

Terça-feira

Grupo I

Argentina x França (Buenos Ajres, 19hl5m)*
Itália x Hungria (Mar dei Plata, 13h45m)*

Grupo II

Polônia x Tunísia (Rosário, 16h45m)
Alemanha x México (Córdoba, 16h45m)*

* Diretamente pela televisão

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, da Márcio Tavares.

e Roberto — principal-
mente os tijês primenos— voltaram^ a treinar a
cobrança de faltas dire-
tamente ou em jogadas
planejadas. A que resul-
tou no gol de Rivelino
contra a Alemanha Ori-
ental, na Copa de 74
(Jairzinho ficou na bar-
reira e se abaixou quan-
do a bola partiu), foi re-
lembrada e é uma das ai-
temativas.

Mais segurança
Com policiais fardados

e à paisana distribuídos
por todos os pontos —
alguns estrategicamente
escondidos no mato ou
em carros-íortes — a
segurança da Seleção es-
ta reaoDraoa aesue on-
tem, quando muita gen-
te íoi barrada ou sim-
piesmente impedida de
circular ou permanecer
na área. O Tenente da
Aeronáutica Lobo, chefe
da segurança da Seleção
na Copa de 74, foi barra-
do, apesar de exibir
aocumentos.

a vigilância ostensiva
condicionou os próprios
jogauores, que não se
atrevem a caminhar fora
aos locais, inaicados. Até
os dirigentes advertem
para as ordens que os po-
liciais tem ae c umprir
quando algum estranho
se aproxima do campo
aurante os treinamen-
tos. u policiamento se
estende, inclusive, à con-
centração* na qual há
um revezamento çons-
tante, principalmente à
noite.

Nos 90 minutos do
treino de ontem pela ma-
nhã, o preparador físico
Admildo Chirol preo-
cupou-se sobretudo com
a cobrança, de faltas —
Coutinho viajou para
.Buenos Aires, onae as-
sistiu á abertura da
Copa. No meio do trei-
namento, Rivelino
acusou dores no dorso do
pé esquerdo, mas o Dr
Lydio Toledo constatou
que não havia gravidade
e por medida de precau-
ção mandou que o joga-
uor couocasse uma ata-
aura.

Rivelino, que não gos-
: ta ae usar nada além do

meiao edachuteifa,
concordou com a atadu-
ra aepois que o médico
provou a inexistência ae
qualquer problema ou
ínnuencia negativa em
relação ao chute. Ontem,
Zico, Nelinho, Roberto e
Rivelino acertaram qua-
se toüos os chutes aire-
tos. Depois, disseram que
ha j o g a d a s estudaoas
para as. faltas em qual-
quer local perto da área.

Gil prevê surpresas
Nos dois últimos trei-

nos táticos, Gil e Riveli-
no tem procurado acef-
tar a jogada habitual de
lançamentos que surgiu
no fluminense e foi con-
sagrada na excursão da
Seieçao aos Estados
Uniaos. Os üois têm
também conversado re-
servadamente sobre o u-
trás combinações em
campo.

— Espero que nossos

adversários n.ão obser-
vem nem estejam nos
estudando, porque na
verdade eu e o Rivelino
vamos fazer ráuitas joga-aas em comum — anr-
mou Gil — Rivelino fará
lançamentos a partir de
qualquer ponto do meio-
ae-campo ou mesmo de
uma extremidade^ ou-
tra, pois vou penetrar,
(por todos os setores.

Mais pelo meio
Gil acredita que as

penetrações serão n a
maioria pelo meio devido
à ocupação das laterais
pelos jogadores de deíe-
sa, apoiadores e outros
atacantes.

— Na verdade, acaba-
rei funcionando quase
sempre como um autên-
tico centroavante, posi-
ção na qual me sinto à
Vontade porquê joguei
nela muito tempo.

Os d e s 1 o c-a mentos
constantes de Zico e Rei-
naldo, afirma Gil, serão
importantes na abertura
de espaço:

— Contra a Suécia en-
tão acho que vai ser uma
beleza. O lateral-
esquerdo dela é fraco e
exige proteção perma-
nente do quarto-zaguei-
ro. Vi a partida dos
suecos contra os ale-
mães e senti como o
zagueiro central é atraí-
do facilmente por um
deslocamento. Não gos-
tei da defesa deles. A
vitória foi resultado de

, alguns erros da defesa
alemã.

Oscar usa vídeo-tape
para estudar Edstrom
O vídeo-tape do aihis-

toso auecia 'á, Alemanha
1, ueixou Oscar convicto
de que terá de estar mui-
to atento aos cruzamen-
tos do ataque sueco por-
que o ponta-de-lança
iüastrom ê de fato um ex-
ceitnte cabeceador e a
boa altura o ajuda a ven-
cer os zagueiros.

Os suecos jogam um
futebol muito bonito e
têm nos lançamentos so-
bre a área sua maior ar-
ma nos contra-ataques.
As vezes, eles cruzam ai-
to demais desde o meio-
de campo, para que os
pontas-de-lança, na cor-
rida, tentem o gol. Por
isso, toda defesa tem de
estar atenta — comen-
tou Oscar.

SEGURANÇA

Ontem Oáfcar passou
parte do treino aprimo-
rando as cabeçadas, com
a ajuda dos preparado-res fisicos Admildo Chi-
rol e Sebastião Araújo.

Acho que estou bem
preparado para o jogocom a Suécia, pois há
vários dias treino exclu-
sivamente para essa par-
tida. Conversei muito
com o Coutinho. Duran-
te o tape do amistoso
Suécia e Alemanha, eie
mostrou como os suecos
sempre fazem depois queatravessam o meio de
campo. Por isso não serei

apenas eu o responsável
de evitar as bolas altas.
Amaral e Edinho tam-
bem estão no esquema,
principalmente quandojiusti om procurar a área.

Oscar lembrou que é o
mais aito aa defesa —
tem lmtíõcm — e disse
que ue tanto treinar as
jogadas pelo alto "me

'ümto mais leve na hora
do salto. Aumentei bas-
tante a minha ílêxibili-
daoe. No Brasil os ata-
cantes gostam mais do
jogo rasteiro. Por cima,
quase sempre só na co-
Drança do córner".

ESQUEMA -

— A Suécia — acres-
centou Oscar — tem
muitas jogadas armadas,
algumas pelo lateral-di-
reito, mas a força da
equipe está no jogo peloalto, repito. Soube queem 73, na excursão do
'Brasil à Europa, perde-mos de 1 a D para os sue-
cos com um gol assim: o
Edstrom puiou e cabe-
ceou para um compa-
nheiro. Assim não basta
apenas cercar o Edstrom,
porém evitar que a bola
passe por ele. Numa con-
versa com Coutinho,
acertamos tudo e a defe-
sa está atenta. Edinhc,
por ter bom físico e ser
firme no corpo a corpo, I
participará do cerco ao
sueco.
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HOLOCAUSTO
OS CARKASCOS AINDA ESTÃO ENTRE NÓS

Gustav Franz Wagner declarou-se"apenas subtenente das SS", em serviço
no campo de Sobibor. As formações SS,
as Schutzstaf f eln, organização autônoma
do Partido Nazista, realizaram o que fi-
cou conhecido como o Holocausto do Sé-
culo XX, o implacável, "sistemático e
conseqüente" — na sentença de Nurem-
berg— extermínio de judeus na Eu-
ropa.

' Alguns dos altos chefes dessa tene-
brosa operação, antecipando-se ao jul-
gamento, suicidaram-se. Hitler e Goeb-
bels mataram-se nos porões da Chance-
laria e tiveram seus corpos incinerados.
Hhnmler, SS-Reichsfuehrer, mordeu
uma cápsula de cianureto porque ao se^
apresentar a uma patrulha inglesa não
foi devidamente considerado.

Goering, condenado nos quatro que-
sitos, do Libelo de Acusação em Nurem-
berg, antecipou-se à força tomando ve-
neno, mas mesmo assim foi pendurado
por uma corda, para que se cumprisse
a sentença. Ernst Kaltembruner, chefe
da polícia de Segurança, condenado em
três itens do Libelo de Nuremberg, foi
enforcado; Alfred Rosemberg, filósofo
do nazismo e vice-rei das regiões ocupa-

.das no Leste, condenado .nos quatro
quesitos, também morreu na forca.

-.:¦-. Adolf Eichmann, encarregado da"solução final" escapou de Nuremberg.
Quinze anos depois de ordenar a Ru-
dolf Hoss, comandante de Auchwitz:

"Ninguém sairá de Auchwits caminhan-
do. Só há um modo de sair: pelas cha-
mines!", e de ter saído pela porte dos
fundos, deixando seu motorista i espe-
ra, diante do barracão de comando do
campo de Theresienstadt, foi preso em
Buenos Aires, sob o nome de Ricardo
Klement, por um comando. Reapareceu
em Israel, julgado, condenado e exe-.
cutedo.

Esses são alguns dos cabeças.
Mas cada campo de 'concentração

nazista — e eram quase 900, contendo:
os campos "satélites" — tinha coman-
dantes, subcomandantes, oficiais encar-
regados de executar a "solução' final".
Um grande número de comandantes foi
liquidado durante o avanço do Exército
Vermelho. Outros escaparam, foram cap-
turados e julgados. Conhece-se em de-
talhes o processo de Use Koch, coman-
dante de Buchenwald. De Rudolf Hoss,
de Mulka, Hocken, Hofman, Baer, Ka-'
duk, de Auchwits. E do comandante de
Treblinka,. Paul Stengl, antes coman-
dante de Sobibor, que foi descoberto tra- ,
balhando sob o mesmo nome na voltai» '
wagen, em. São Paulo. Deportado para a
Alemanha, foi condenado e morreu na
prisão. , ,":

Mas ainda restam muitos nomes
comprometidos com a tenebrosa ação do
nazismo. E para a insegurança deles,
tombem existem sobreviventes dos cam-
pos de extermínio, prontos a identl-
ficá-los.
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OS PRINCIPAIS CAMPOS
Dachiu (próximo a Munique)
Buchonvald (próximo a Weimar)
Sachienhausen (próximo a Berlim)
Orou Rotan . (Lausitz)
FleiMmburo (em Weimar)
Neuengame (próximo a Hamburgo)
Reventbruck (em Maclemburg)
Matbauaen (em Linz — Áustria)
Auchwhi (Polônia)
Treblinka (Polônia)
Sobibor (Polônia)
Maidanek (Polônia)
Beliec (Polônia)
Slutthef (Dantzig)
Thereiienrtadt (Tcheco-Eslovéqula)
Bergeiv-Belien (Hanover)
Neu-Bremen (Saarbruck)
Chelmno (Polônia)
NaliweHar 

(Alemanha)

'¦:¦

ísVw":NA SENTENÇA DE
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CRIMES NAZISTAS
"A perseguição dos judeus pelo re-

gime nazista foi.demonstrada com to-
dos os pormenores perante este Tribunal.

<8 um relato de crueldades sistemáticas e
conseqüentes. Ohlendorf, chefe da Seção
III da Seção Central de Segurança do
Reich de 1939 a 1943, que comandou um
dos Einstazgrupnann na campanha con-
tra a URSS, expôs, perante este Tribunal,
os métodos que se usavam para exter-
minar os judeus.

Declarou que os grupos de execução
eram destinados *ò fuzilamento das pre-
vistas vitimas, e que os 90 mil homens,
mulheres e crianças que foram mortos
pelo grupo por ele comandado, no de-
correr de um ano, eram principalmente
judeus.

O acusado Frank declarou: "Luta-
mos contra o judaísmo. Durante muitos
anos temos lutado contra os judeus. Te-
mos feito declarações e o meu Diário é,
neste .caso, uma testemunha de acusação'
contra mim, declarações que hoje me
parecem terríveis... Passarão, mil anos e

. a Alemanha não terá pago ainda as suas
culpas". "

As medidas anti-semitas estavam
formuladas no Ponto 4 do programa do
Partido. Este programa apontava que os
Judeus deviam ser tratados como estran-
gelros e que não lhes deveria ser perml-
tido ocupar cargos públicos. O Partido

; Nactonal Socialista pregou a guerra con-
tra os judeus desde o próprio momento
da sua fundação. Der Sturmer e.outras
publicações difundiam o ódio contra os
judeus.

Quando o Partido ocupou o Poder,
intensificou-se a perseguição contra os
judeus. As leis limitavam as atividades
dos judeus, e estas limitações esten-
dlam-se também à sua vida familiar e
aos seus direitos como cidadão. No ou-
tono do ano de 1938, a perseguição, con-
tra òs judeus tinha atingido, por parte
do Governo alemão, uma intensidade
que previa o extermínio de todos os que
residiam na Alemanha.

Foram incendiadas e destruídas as
, sinagogas, saqueados os estabelecimentos

de judeus e presos os comerciantes des-
sà raça. Um castigo coletivo de 1 bi-
Ihão de marcos foi-lhes imposto. To-
das estas medidas tinham a assinatura
do acusado Goering.

Mas .a perseguição dos judeus antes
dá guerra não se pode comparar de mo-
do algum, com a política de perseguições
nais regiões ocupadas. Os judeus foram
internados em-guetos, obrigados a usar
a estrela amarela e a trabalhar como,
escravos.

No verão de 1941 apllcaram-se os
planos para uma solução final do pro-
blema j udalco em toda a Europa.
Esta solução final consistia no extermi-
nio de todos os judeus, homens, muihe-
res e crianças, tal como tinha anuncia-
do Hitler no inicio de, 1939. Foi criada
uma seção especial da Gestapo, coman-
dada por Adolf Eichmann, chefe da Se-
ção B, IV, dá Gestapo, para-pôr em prá-
tica esta política.

O plano para o extermínio total dos
judeus foi aprovado pouco depois de ter
sido lançado o ataque contra a URSS.
Os Elmsatzgruppen da Policia de Segu-
rança e do SD encarregaram-se deste
trabalho. Da eficiência da intervenção'
destes Einsategruppen, depreende-se o
fato de que em fevereiro de 1942, Hey-
drich informou a seus chefes que na Es-
tônla Já não restava nenhum judeu e
que em Riga o número de Judeus tinha
baixado de 29 mil 500 para 2 mil 500 e
que os Elnsatzgruppen que atuavam na-
quelas regiões tinham procedido à elknl-
nação, nó .decorrer de três meses apenas,
de 135 mil judeus.

Estes grupos especiais trabalhavam
de acordo com as forças militares ale-
mães. Existem provas de que os coman-
dantes destes grupos recebiam ordens
diretas dos comandantes das unidades
da Wehrmacht. O caráter da destruição
sistemática é esclarecido pela informa-
ção do SS — Brlgadelro-General Stroop,
que em 1943 fo. encarregado da destrui-
ção dò gueto de Varsóvia'. Foi apresenta-
do perante o Tribunal o filme que tinha
por título O Gueto de Varsóvia Deixou
de Existir como prova documental.

Os assassíndos em massa de Rowno e
Dubno, que foram relatados pelo enge-
nheiro Grabe, são um claro exemplo dos
métodos usados neste caso. O extermínio
sistemático dos judeus realizou-se nos
campos de concentração. A solução final
previa o Internamente de todos os Judeus,
procedentes de todas as regiões da Euxo-
pa ocupadas pelos alemães, em campos
de concentração. Segundo o estado de
saúde dos internados eram destinados a
trabalhar ou a morrer.

Todos os capazes eram destinados a
trabalhos forçados, e aqueles cujo esta-
do dé saúde não o permitia eram desti-

nados às câmaras de gás. Em alguns
campos de concentração, como em Tre-
Minka e Auchwitz, foram destinados a
este fim concreto. Só em Auchwitz mor-
reram, no dia 1.° de maio de 1940 ao dia
l.o de dezembro de 1943, e segundo de-
daração feita pelo comandante dó cam-,
po, 2 milhões 500 mil seres humanos. Ou-
tros 500 mil morreram como consequen-
cia da fome e de doenças.

No campo de concentração ,de Da-
chau foram submetidos os' internados a
terríveis experiências. As vítimas eram
submersas em água gelada, os homens e
as mulheres eram esterilizados por melo
de raios Roentgen e outros métodos. ;

Sabe-se que às mulheres lhes era
cortado o cabelo antes de destiná-las as
câmaras de gás e que esse cabelo servia
para a fabricação de pantufas na Ale-
manha. Os dentes de ouro eram entre-
gues ao Relchsbank.

A cinza era usada -a seguir como
adubo e, em alguns casos, tentou apro-
veltar-se a gordura dos mortos na fabri-
cação de sabões. Os grupos especiais per-
corriam toda a Europa pára prender to-
dos os judeus e enviá-los a um campo de
concentração. Foram destinados comia-
sários alemães aos Estados súbditos, como
Hungria e Romênia, para organizar os
transportes de Judeus e é sabido qúe em
fins de 1944, 400 mil judeus húngaros
foram mortos em Auchwitz., Sabe-se,
também, que foram evacuados 110 mil
judeus para serem liquidados ha Alemã-
nha. Adolf Elchman declarou'que, como
resultado dessa política, decretada por
Hitler, foram assassinados aproximada-
mente 6 milhões de judeus, dos quais 4
milhões morreram nos campos de con-
contração".

AS TROPAS DÈ ;
ELITE, PREPARADAS

PARA MATAR T;
Em 1923- foram criadas as SÀ — Stur-

mabteilungen — tropas di assaltó"des-
tinadas a proteger os oradores do':Par-
tido nazista. Um ano depois, Hitler fez
uma nova guarda, as SS — Schutzstaf-
feln. Himmler ingressou nas SS como o
número 168. Em 1929 ele. era vice-lider
das SS. Aos 29 anos tornou-se Reichsfuh-
rer SS. Em 1932 os efetivos já chegavam
aos 30 mil homens, entre os quais ai-
guns nobres, professores universitários e
profissionais liberais.

Em 1934 Himmler ordenou, uma lim-
peza, excluindo 50 mil homens. Cria-
vam-se os Konzentrationslagèr, KL, que
por força fonética ficaram iconhecidós
como KZ. Ao dizimar as SA na noite de
20 de julho de 1934, as SS transforma-
ram-se em organização autônoma no
Partido.

Em 1935 formou-se a primeira Di- '
visão, chamada de Waffen SS. E'fundou-
se o jornal Schwarze Korps . (Guarda
Preta), que dava informações 

'à 
multl-,

dão sobre endereços de comerciantes d
serem pilhados. Em 1936 as SS já tinham
165, mil homens e/Himmler jurou levar

. avante ¦ a cruzada contra os eslavos, ini-
ciada por um rei do século X.

x '. cria-se também o SD, para espio-
nagem política. Antes dá guerra duas
grandes e bem-sucedidas operações lhe
são atribuídas; a intriga que levou Stár-
lin a dizimar o Estado-Maior.do Exér-
cito Vermelho — Marechal Tukachevs-
ky à frente — e o derrubada do Minis--
tro da Guerra Blomberg e do General
Fritsch. O primeiro porque, viúvo, casa-
ra com uma jovem funcionária que a
SD transformou em prostituta num dos-
siê distribuído ao Exército. O segundo
foi acusado de homossexual.

aos membros das SS estava atribui-,
da a função de germanizar a Europa.
Surgiu a figura dos assistentes de pro-
criação, voluntários para cruzar, com vo-
lúntárias arianas, solteiras e sadias. Em
193t publica-se um relatório do Lebens-
born (Fonte da Vida): "oitocentas e
trinta e duas valiosos mulheres alemãs
decidiram, a despeito de serem soltei-
ras e do sacrifício que isto acarretaria,
evitar o aborto e presentear a nação
com um filho". E para ingressar na SS,
como o fez o então jovem Gustav Franz
Wagner, era necessário enfrentar rigo-
roso exame para determinar a pureza
da raça..

Em 1939 cria-se o Reichssicherheits-
hauptamt, ou RSHA (Departamento
Central de Segurança do Réich), sob a
chefia.dè Himmler, e que compreendia
a Polícia Secreta (Gehéimes Staaspoii-
zéi-Gestápà), o SD e o Departamento
de Policia Criminal do Reich. Ém>1940 o
número de SS chegava a 1 miltfão,'dos
quais. 950 mil Waffen, organizados em

'divisões combatentes adidas a um Exér-
cito. '¦ /¦_

Ò Tribunal de Nuremberg condenou
todos os membros das SS, excluídos os
eventualmente englobados pela força ou
queK antes de 1.° de setembro, de 1939 te-
nham deixado de pertencer à organizar,
ção criminosa.

CONDENADOS E ABSOLVIDOS

O RIDÍCULO E O TRÁGICO UO III t REICH
DE BEETHOVEÍV A USZT

DE CUEVAS ÀS OBRAS DE ARTE
O gosto pela eficiência, pelo porme-

nor mostra hoje, à luz dos documentos
descobertos e pouco divulgados, um pou-
qo do ridículo,'do trágico e grotesco na
máquina do Reich que Hitler queria de

... 1000 anos.
Alguns exemplos:

... v_/

, SOBRE USZT
"Em minha última viagem a Paris ti-

ve o prazer de falar-lhe, na presença do
Sr Holzapfel, sobre a ascendência da
Princesa Karolyne Sayn-Wittgemstein.
Ultimamente difundiu-se a noticia de
que a Princesa, com quem Franz Liszt vi-
veu desde 1848, aproximadamente, era

i 100% judia. A influência da Princesa so-
bre Liszt foi realmente muito Importam-
te, mas de modo algum favorável. Gos-
tava de vestir-se com roupas de homem,
fumava charutos e estava entregue á
Igreja Católica a um ponto doentio.
Liszt quis casar-se com ela e não o fez
ante a impossibilidade de obter de seu
marido o consentimento para o divórcio.
A mais importante biografia de Liszt, a
de Lina Ramann, em três volumes, escre-
veu-se sob influência direta da Princesa.

, Precisamente nessa influência é preciso
buscar a causa da deformação — de tão
graves conseqüências — com que se pin-

ta o personagem da Oondessa Maria
d'Agoult. s

Já que o esclarecimento da ascen-
dência da Princesa Sayn-WittgensteJm é
de grande importância, tanto para o es-
tudo* de Liszt como para o de Wagner,
agradeço-lhe que me envie documenta-
ção fidedigna sobre o assunto. Heil HI-
tler! Seu, Gerick".

SOBRE BEETHOVEN .
"A Repartição Central de Poderes Su-

perestatais, Berlim. Poderiam os Srs «ju-
dar-nos a esclarecer os seguintes pon-
tos?: Ludwlg van Beethoven encabeçou
várias de suas cartas ao editor vienense
Franz Anton Hoffmeister (1754-1812)
com a expressão Respeitado Irmão e ou-
trás semelhantes. Até agora não se tem
indícios de que Beethoven fosse maçon.
Mas essa estranha expressão faz pensar
nisso. De que modo se poderia esclarecer
tão importante questão? Poderiam os
Srs encarregar-se disso ou me poderiam
indicar o serviço compentente para in-
formar-me sobre a Maçonarla em Vie-
na? — Heil Hitler — Gerlck".

SOBRE CUECAS
"Aschwitz III — Seção III — Parte.

Parte sobre Zygel Maurice, adstrito ao

Comando 14 — isolamento — nascido em
Paris em 30 .de novembro de 1925, preso
judeu número L 79061. O citado deixou
suas cuecas no lavatório e foi roubado.
Confessa sua falta. Suplico que se dis-
ponha o castigo correspondente, (a)
Hauptsturmfuhrer SS Brokmann".."Para Brokmann — Hauptsturmfuhrer
das SS e chefe do Campo:

Castigo: 10 domingos de trabalho
sob vigilância, (a) Aldolí Schindler, Vist
to e Transmitido: o Chefe da Ia. Se-
ção Schoettel, Obersturmfuhrer SS, 13 de
junho dè 1944. Campo Cone. .......
36/443 500 000".

(Documento da Dokumenty 1 Mate-
rlaly z czasow okupacji niemleckiej w
Polsce).

SOBRE ARTE
673/R/Ma. — 16 de março de 1943

Meu Fuhrer: Desejando agradá-lo
no dia de vosso aniversário, me perml-
to, meu Fuhrer, enviar-lhe um álbum
que contém fotografias dos quadros
mais valiosos de coleções judias, que, de
acordo com vossas ordens, foram pos-
tas a salvo por meu Estado-Maior espe-
ciai nos territórios ocupados do Oeste.
Este álbum é um complemento das 53
obras de arte mais valiosas que, como

;'qi:-r..*'V

resultado da citada operação, ficaram
integradas ém vossa coleção. Mas este
álbum só pode oferecer uma lévè «idéia
do valor extraordinário e de riqueza dos.
objetos artísticos capturados na França
e postos a salvo no Reich.

Suplico-lhe, meu Fuhrer, que em
minha próxima audiência, me seja per-
mitido apresentar-lhe uma relação oral
sobre o alcance e o estado atual desta
operação de requisição de objetos artls-
ticos. Rogo-lhe que- aceiteis uma breve
informação provisória que, mais adlan-
te, servirá de base. a meu Informe oral,
sobre o curso e extensão dá citada cap*
tura de objetos de arte, assim como três
volumes do catálogo provisório dos,qua-
dros que só compreende uma parte dás
coleções postas a vossa disposição.

Enviarei os demais catálogos em
preparo, à medida que sejam termina-
dos. Na audiência que rogo me conce-
dais, me permitirei fazer-lhe a entrega,
meu Fuhrer, de outros 20 álbuns com a
esperança de que esta breve expansão
ante o& belos objetos de arte que tanto"
lhe interessam seja como um raio de
beleza e de prazer que caia sobre a gra-
vidade e a grandeza de vossa vida pre-
sente. Heil, meu Fuhrer! — (a) A. Ro-
senberg.

Marfim Borman
:' .' ' /

Hermann Goering
Joachim Von Ribbentrop
Hans FrSnk
Wilhelm Frick
Alfred JodI
Ernst Kaltenbrunner -
Wilhelm Keitel
Alfred Rosenberg
Frltz Sauckel
Arthur Seyss-Inquart
Julius Streicher :•
Walter Funk v ;;

. Rudolf Hess .

Erich Reader

Baldur Von Schirrah
Albert Speer
Constaün Voá Neurath

Karl Doenite . .

Hans Fritche
Franz Von .Pappen

Hjalmar Schact

Condenado ã morte in absentia
, continua desaparecido

Condenado à morte, tomou veneno
Condenado à morte, foi enforcado
Condenado à morte, foi enforcado
Condenado à morte, foi enforcado
.Condenado à morte, foi enforcado
Condenado à morte, foi enforcado
Condenado à morte, foi enforcado
Condenado à morte, foi enforcado
Condenado à morte, foi enforcado
Ctfndenado à morte, foi enforcado
Condenado à morte, foi enforcado
Condenado à prisão perpétua, saiu

em 1957
Condenado à prisão perpétua, é o

único ainda preso
Condenado à prisão perpétua, saiu

em 1955
Condenado a 20 anos, cumpriu-os
Condenado a 20 anos, cumpriu-os
Condenado a 15 anos, cumpriu 8

anos
Condenado a 10 anos, cumpriu os

10 anos
Absolvido, morreu em 1953
Absolvido, morreu há pouco tempo

em Baden
Absolvido, trabalhou no Brasil

como conselheiro de finanças
/ .

A EQUIVALÊNCIA DAS PATENTES

ss,'.
Reichsf uhrer
Obergruppenf uhrer
Gruppenfuhrer
Brigadef uhrer
Oberfuhrer
Standartenf uhrer
Oberstúrmbannf uhrer
Sturmbanníuhrer
Hauptsturmfuhrer j
Obersturmfuhrer
Untersturmf uhrer
Sturmscharfuhrer
Hauptscharf uhrer
Oberscharfuhrer
Scharf uhrer-
Unterscharf uhrer
Rottenf uhrer
Sturmann
SS-Mann

Exército alemão

Generalfelmarschall
General
Generalleutnant
Generalmajor
Oberst
Oberst
Oberstleutnant
Major. .!....*
Hauptman -.
Oberleutnant •' :
Leutnant
Stabsfeldwebel
Oberfeldwebel
Feldwebel
Unterfeldwebel
Unteroffizler
Gefreiter
Oberschutze
Schutze

Exército brasileiro

Marechal
Gen.-de-Exército
Gen.-de-Dlvlsão
Gen.-de-Brlgada

Coronel
Tenente-Coronel
Major
Capitão
1.9-Tenente
2.9-Tehente
Subtenente
Primeiro-Sargento
2.9-Sárgento
3.9-Sargento \

Cabo

Soldado

DE ONDE VIERAM OS 6 MILHÕES
DE JUDEUS EXTERMINADOS

Quem primeiro falou em 6
milhões de judeus mortos foi o
organizador da "solução final",
o SS Adolf Eichmann, numa
conversa com' seu amigo Dieter
von Wisliczeny, que a transmi-
tiu ao Tribunal de Nuremberg:"Saltarei rindo para a minha
sepultura porque me causa ex-
iraórdiriária: satisfação o fato
de trazer na consciência à mor-
te de 6 milhões de judeus''. De-
cláração que ele, aliás, retificou

rabiscando num livro, já em
Buenos Aires: "Tudo esta cor-
reto, com exceção de uma pala-
vra. Não disse judeus, mas sim
inimigos do Reich".

Pensava-se que fosse sim-
pies basófia, mas, depois, de-
mógrafos europeus e norte-
americanos calcularam ai po-
pulações e chegaram ao número
quase exato de 5 milhões 978 mil
judeus sacrificados.

. :—_ -__
População judaica, Perdas (%)
em setembro de 39

Polônia 3 300 000 2 800 000 85
URSS (zona ocupada) 2100 000 1500 000 71,4
Rumania 850 000 425 000 50
Hungria 404 000 200 000 49,5
Tcheco-Eslováquia 315 000 260 000 82,5
França (zona ocupada) 300 000 90 000 30

, Alemanha 210 000 170 000 81
Lituânia 150 000 135000 90
Holanda 150000 90 000 60
Letônia 95 000 85 000 89,5
Bélgica 90 000 40 000 44,4
Grécia 75 000 60 000 80
Iugoslávia 75 000 55 000 73,3
Austria 60 000 40 000 66,6
Itália 57 000 15 000 26,3
Bulgária 50 000 7 000 14
Diversos países 20 000 6 000 30

Totais 8 301000 5 978 000 72,0%
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r. Cartas Cinema
Borboletas

Estupefata, li o anúncio publicado
no Caderno B do JORNAL DO BRA-
SIL (Cartas), de 14 de maio de 1978,
do senhor David Brown, vice-presi-
dente de marketing da Nature Science
International, oferecendo cheque, di-
nheiro bom e emprego imediato a
quem coletasse e enviasse 50 ou 100
borboletas ou mariposas a Mon-
tana, EUA. Pasmei, como é natu-
ral, visto ter lido a excelente reporta-
gem de Norma Couri, Ciência e Silên-

-cio no Brasil, que o mesmo Jornal pu-
blicou, em 12 de maio de 1978.

1 Além dos nossos cientistas e pes-
.quisadores, ainda deixaremos que da-
.nifiquem nossa fauna de lepidópte-
.ros, sem nenhum critério, consentinr
.do que utilizem a inconsclência de
.muitos brasileiros, que nada sabem
.sobre fauna, flora, Biologia e a pró-
.prla natureza. Esses insetos são de
.grande importância na polinização e,
.consequentemente, na reprodução dos
.vegetais, sem os quais, através da fo-"tossíntese, 

não existiria vida na Ter-
;ra. (...)
: O anúncio do Sr David Brown não
.esclarece os seus objetivos, não é en-
.dereçado a nenhuma entidade clentí-
;fica ou educacional, mas a todas ou
.quaisquer pessoas coletoras..-r-Se o
.homem, por necessidade, ambição ou"deseducação, 

for admitindo temerida-
.des, a vida se tornará mais difícil pa-
.ra todos. Portanto, é da responsabi-
.lidade de cada Um e de todos atentar
.para que não se cometam enganos,
.que poderão se refletir no agrava-
.mento do desequilíbrio ecológico. Ma?
.risa Brandão Ribeiro Linhares — Rio
.de Janeiro.

Teatro
Minha tristeza ante o que se pas-

•sa com o teatro no Rio de Janeiro. A
peça O Amor do Não, de Fauzi Arap,

-esteve seis meses em cartaz em São"Paulo e não chegou a estar um mês
-no Rio. Esta peça, como - Ponto de'Partida, Tempo de Espera e outras'realidades contemporâneas são obri-'gadas a submeterem-se a têmpora-"das-relampago por. falta de casas de'espetáculo, enquanto lamentáveis ba-"boseiras como Sodoma e Gomorra, Di-
vórcio, Cupim da Sociedade e outrasque estão longo tempo em cartaz. Por
onde andam nossos empresários tea-' trais? Em O Amor do Não Fauzi Arap

•'denuncia uma coragem sem limites ao
pintar um auto-retrato .de tamanha'nudez 

que arrepia a quem tenha um
[minimo de sensibilidade. Paulo Ro-

berto — Rio de Janeiro. .

I Municipal

Surpreendente á critica de 24 de
.maio sobre a Tonhalle de Zurique.
.Concordamos com as opiniões relatl-
.va$ às interpretações e à qualidade
.de execução do conjunto. Entretanto,
. o elogio à acústica do Municipal, com

a nova concha, nos fez Imaginar de
onde teria o critico assistido o con-

: certo. Posso assegurar que não foi da
:fila F do balcão nobre. Daquele lo-

cal, foi muito decepcionante o con-
: certo, um desperdício, uma ótima or-

¦ questra, apresentando-se sem apoio
acústico, ou melhor, um cenário abo-" badado à guisa de concha acústica e
as cordas no exterior do proscênio.

Os efeitos -foram os previsíveis:
. cordas mal definidas e o regente con-
.tendo,'repetidas vezes, os metais; uma
.sensação de ambiente acústico dese-
_ qullibrada entre os diversos naipes,
.tudo isso apesar de a sala não estar
.lotada, ou seja, de baixa absorção.

Na verdade, a concha é muitocuriosa: uma concha de faz-de-conta,
claramente ineficaz. Não terá o cri-

tico — que várias vezes, abordou o
problema — se deixado fascinar pelaqualidade da execução? Como está,
após longa reforma, o Municipal temuma acústica que não o faz adequado' a concertos sinfônicos. Teriam sidoinjustificáveis gastos com projeto econstrução de uma concha técnica-mente apresentável?. E' Importante lembrar que o Mu-

\ nicipal não é somente um monumen-
; to ou uma relíquia, mas um local pa-ra apresentações musicais, em uma
\ cidade que não tem muitos: No entan-

to, o belo trabalho de reforma não
-foi acompanhado de um projeto de-acústica igual. Uma pena. Paulo Pas-

tor Braga — Rio de Janeiro.

. -, • • Pele e voto
' -Tornou-se muito oportuno que oSr Edson Arantes do Nascimento' (emérito atleta de fama mundial, co-1 nhecido por Pele) tivesse dito que o

povo brasileiro — do qual ele faz par-' te. — não sabe votar. (...) O povo
brasileiro, unanimemente com triste-' za em face de seu idolo, acha melhor' qúe o referido senhor permaneça ca-' lado e fature cada vez mais das mui-' «nacionais da .vida (...) Walter da
Silva —Recife (PE).

Gana-Brasil
Somos ganeses e gostaríamos de

trocar correspondência, em inglês,
com brasileiros. Josiah Mensah, Jack-
son Mensah, Rockson Mensah e Bob
Lee Mensah — C 3/2, Royal Lane;
Cape Coast; Ghana.

Dercy Biônica
Dercy, você me decepcionou. Fui,

como sempre faço em temporadas suas
no Rio, assistir à peça Dercy Biônica.
Eu pensava ser algo referente ã Mu-
lher Biônica e coisas desse gênero. Le-
do engano. O que Dercy fez com seu
público foi uma sujeira enorme, dig-
na de pessoa sem escrúpulos. Pegou
sua peç^i A Danação das Fêmeas —
cartaz no Dulcina, há dois anos — e
simplesmente mudou o titulo e as

atrizes. Acho que foi um desrespeito
com o público. Edno Vieira Ruas Fi-
lho — Rio de Janeiro.

A quem recorro?
Moro ao lado da British School da

Rua da Matriz, em Botafogo. Ao in-
vés da tradicional polidez britânica,
entretanto, a da vizihança tem-se tra-
duzido em garrafas e pedras jogadas
por cima de um muro bastante alto.
Que tipo de educação se dará a essas
crianças? O Distrito Educacional diz
que o assunto foge à sua alçada. Te-
rei de escrever para o Palácio de
Buckingham? Walkiria Barreto — Rio
de Janeiro.

/¦ •'

Racismo

Um Sr Ubirajara Guimarães, cuja
carta o JORNAL DO BRASIL publi-
cou em 17/5/78, com o titulo Receita
de Racismo, pensa que, o leitor deste
Jornal é burro, O Sr Ubirajara, que-
rendo, subllminarmente, pregar o seu
racismo, procura dourar a pilula com
esta tirada: "Mui todos nós amamos
os negros e mulatos", etc. Falar em
racismo no Brasil — e falam, como
demonstra o Sr Ubirajara — é ser
descarado (agir de má-fé) ou igno-.
rante (nada saber de miscigenação,
raças, genética, etc.)!

Os racistas brasileiros pensam' que ser branco é ter pele clara, às ve-
zes bem alva; cabelos lisos, multas ve-
zes, ate louros;' feições finas, ás ve-
zes nem isso! Pará ser franco, os ra-
cistas brasileiros nem sequer sabem
o que seja racismo. Vamos tomar co-
mo exemplo de pais racista os Esta-
dos Unidos (na África.do Sul, o ra-
cismo ainda é pior). No Sul dos Es-
tados Unidos da América, o homem,
para ser considerado branco, precisa
descender de 16 gerações de brancos
puros; no Norte, mais tolerante em
questão de racismo, o homem, para
ser considerado branco, só precisa
descender de oito gerações de bran-
cos puros.

Podemos dizer assim: o conceito
dè branco.entre os Estados Unidos da
América e o Brasil é diferente. Nos
EUA quem não é branco é negro; no
Brasil, quem não é negro é branco.
Felizmente, com a miscigenação, o
Brasil não terá, no futuro; problemas
como temos Estados Unidos, Rodésia,
África do Sul, etc. No Brasil, o estudo
da genética humana só é feito por um
número relativamente pequeno de pes-
soas (geralmente dentistas); assim,'

-grande número de pessoas no Bra-
sil (brasileiros) se Julga pertencente
à raça branca, embora tenha ascen-
dentes próximos (um avô, por exem-
pio) pertencentes à raça negra. Ge-
túlio Vargas, certa ocasião, num dos
seus discursos demagógicos, não dei-
xou de ter razão quando disse: "Falar
em raça, no Brasil, corre-se o risco
de acabar no mato (índio) ou na co-
zinha (negro)". João José Cardoso da
Silva — Rio de Janeiro.

Ralações Públicas
... Os "vexames" sofridos pelos

profissionais de Relações Públicas, a
que sé refere a leitora Rita Helena
Marzullo, em carta publicada no dia
15 de maio, quando atendem aos
anúncios que, ainda hoje, saem nos
classificados, não são nosso maior pro-
blemá.

Pior do que a ignorância da pró-
fissão é a falta de perspectiva pro-
fissional com que se deparam semes-
tralmente centenas de bacharéis des-
pejados por nossas universidades. Pior
do que isso é ver-se, depois de for-
mado e legalmente registrado no Con-
selho Regional competente, preterido
por pessoas sem as qualificações exl-
gidas por lei no exercido da verda-
deira profissão. Pessoas que possuem
apenas a "varinha mágica do pater-
nalismo influente".

Não há mercado de trabalho porque
não há respeito profissional. Não há
mercado de trabalho porque os car-
gos de Relações Públicas são, ainda
hoje, ilegalmente oferecidos como
prêmio ou badalaçio àqueles que têm
berço, imagem pública, amigos intlu-
entes..

Pergunto: por que ainda são pro-'
vislonados profissionais de Relações
Públicas, apesar da Lei 5377 de 11
de dezembro de 1967, que regulamen-
ta a profissão, existir há mais de 10
anos e aa faculdades de Comunicação
formarem em quatro anos gente ca-
paz; sem imagem; sem experiência
profissional, mas capaz?

Eu, profissional de Relações Pa-
blicas, bacharel, devidamente registra-
da no Conselho Regional de Profis-
sionals dé Relações Públicas, filha de
operário, sem "amigos Influentes",
portanto sem as possibilidades de pe-
netrar. no restrito campo profissional,
encontro-me. desempregada há quase
dois anos de formada.

Cansei de procurar o meu lugar,
que sei, ocupado por outros. Quem
dera, por um colega legalmente qua-
liflcado; porque ai sim, seria a luta
pela luta, entre iguais, entre legal-
mente iguais. Maria Angela Dias Coe-
lho — Rio de Janeiro.

Paládio da Agricultura
Desejo aplaudir o Deputado fede-

ral Pedro Faria (MDB), pela inicia-
tiva de apresentar o projeto de lei,
mandando tombar ao Instituto de
Patrimônio Histórico e Artístico Na-
cional o Palácio da Agricultura, que
teve sua origem em 1922, quando da
magna data do Centenário da Inde-
pendência do Brasil. Palácio que te-
ve, na época, o nome de Pavilhão dos
Estados, por abrigar as amostras de
todos os Estados brasileiros, mclusl-
ve a grande coleção entomológica do
pai do autor desta. Walter Zikan, Ve-
reador — Itatiaia (RJ).

As cartit torão talacionadai para publica;!*
no todo ou om parto antro aa quo tivoram

assinatura, nomo complato • laaíval •

endereço que permite confirmifío prévia.

REVELAÇÃO DE
ATRIZ EM

FILME APAGADO
Ely Azeredo

A 

Mulher e o Divórcio, titulo
brasileiro de La Femme de

j Jean, procura enfatizar um
temia secundário deste filme fran-
cês. A separação da mulher de Jean
(Claude Rich), Nadine (France
Lamblotte), e a marcha para a dis-
solução dó vinculo matrimonial não
caracterizam o essencial do poten-
clalmente interessante argumento
escrito pela diretora Yannick Bel-
lon. Apesar dé certas similaridades
superficiais com Cenas de um Ca-
samento, de Bergman, o filme em
cartaz poderia desenvolver a mes-
ma protagonlsta-problema sem ca-
samento, divórcio ou qualquer outro
rito legal. Com Bergman predomi-
nou Um dos temas que aborda há
três décadas: ó inferno do casal. Já
na história de Xannlck Bellon o
problema da mulher teria o mesmo,
(relativo) Interesse na hipótese do
marido ser substituído por, mãe pos-
sesslva ou trabalho allenante. Por-
que o drama de Nadine não é tan-
to o abandono por parte do marido
quanto a aterradora descoberta de
que, ao perder as amarras com ai-
guém que tomava as decisões, vê-se
vazia de personalidade, sem trabà-

lho, sem vontade, sem nenhum pro-
grama de vida. ',.

Sempre que Nadine se ausenta
da tela o filme parece desprovido
de qualquer motivação. Falta inte-
resse dramático a Jean e é frágil
o outro personagem com quem,
após a ruptura do casamento, ela
mantém uni relacionamento com-
pleto, aparentemente sem futuro.
O filho compreensivo e solidário e
principalmente os personagens
mais secundários poderiam desapa-
recer sem reduzir o pequeno inte-
resse da história. A realização vive,
em verdade, às custas do espeta-
oulo da vulnerabilidade e da ten-
tativa de superação do vazio exis-
tencial de Nadine, transmitido pela
estreante France Lamblotte, revê-
lação digna de partilhar da galeria
humana de um Losey ou mesmo de
um Bergman.

Yannick Bellon teve o mérito
de descobrir, e orientar bem France
Lamblotte. Infelizmente, não soube
aproveitar com expressividade cine-
matográflca esta figura à primeira <
vista comum, que mostra admirável
sensibilidade em todos os instantes.
Um rosto maduro que, de repente,
apresenta insólito brilho de rejuve-
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France Lambiotte, La Femme de Jean

nesclmento, ora com expressões dè
vulnerabilidade qUase Infantil, ora
de Imprevista gravidade, com o
olhar refletindo a decisão ao mes-
mo tempo amarga e serena de as-
sumir o que — por curto prazoou por toda a vida — pode mostrar-
se o pior, como, por exemplo, a so-
lidão.

Estranhamente, para um íilme
de realizadora com muita experiên-
cia documentária, La Femme de
Jean é de extrema pobreza na
apresentação dos ambientes, na ca-
racterização das atividades dos per-sonagens, hão conseguindo dar con-
vicção ás soluções que rapidamente
surgem: um. trabalho em contato
com problemas alheios; a retoma-
da dos estudos. O roteiro exibe
uma fragilidade lamentável. Para
uma personagem que não teria che-

gado a tal crise sem ter efetuado
uma espécie de suicídio de perso-
nalidade em favor de uma vida cor-
de-rosa, sob a redoma do casamen-
to tradicional, Nadine se recupera
com uma rapidez incrível.

Seria muito chamar de exces-
sivamente lento o ritmo. Em verda-
de, não há ritmo e a direção não
parece preocupada com isso. Não
há uma construção clnematográfl-
ca: apenas um fluir de cenas ou se-
quências que o espectador precisa-ria aceitar como encontros casuais,
e sem conexão. —

Vejo duas alternativas: puj-op—espectadores. se apaixonam peloir—
problemas dê Nadine e pela súr--f—
preendente France Lamblotte ou t—
sofrem durante mais de hora é.—
meia um filme monocórdio e mal r~
feito.

Teatro

AUTOBIOGRAFIA PRECOCE
Yan Michalski

PRODUTO 

híbrido está aqui.
Por um lado, metido a su-
permusical da Broadway,
pela ambição da produção

e pela empostação 'formal do espe-
táculo. Por outro lado, metido —
Involuntariamente, com certeza —
a uma rica festinha de colégio, pe-
lo aproveitamento de músicas
alheias e ausência de uma trilha
especialmente composta, o que che-
ga a ser um fator quase desclassl-
ílcante para um musical que se
preze..Por um terceiro lado, meti-
do a psicodrama, pela insistente
redução das motivações que regem
os comportamentos do protagonis-
ta a ingênuos e esquemáticos cha-
voes freudianos. Por um quarto la-
do, metido a autobiografia preço-
ce de um artista em plena força
criadora, que não-tinha por que
traçar essa espécie de balanço da
sua vida e tentar esse catártlcp
acerto de contas consigo mesmo dl-
ante dos olhos do público, com um
resultado inevitavelmente exibido-
nista, ainda que não fosse esta a
intenção. Ainda por uni lado, meti-
do até a uma forçada patriotada,
pois o reiteradamente afirmado
amor de Lennie Dale pelo Brasil,
sem que tenhamos por que duvft-
dar da sua sinceridade, positiva-
mente não tem amparo coerente
nos incidentes da sua .vida neste
pais que ele nos mostra em cena.

Se estes diversificados e con-
tradltórios aspectos do trabalho ti-
vessem sido milagrosamente leva-
dos para o terreno de uma coexis-

têncla harmoniosa, 1707/839 —
Leonardo La Penzina — eta titulo
infeliz) — poderia vir a ser um es-
petáculo de inegável interesse. Mas
não: o que mais choca é a perma-
nente incompatibilidade de gênio
entre o conteúdo que oe pretendiatransmitir e a forma que se esco-
lheu para veiculá-lo. O clássico mu-
slçal americano de grande monta-
gem, fórmula à qual o espetáculo
adere incondicionalmente, é pela
sua própria natureza uma - opção
formal esquematizada, com forte
tendência para conto de fadas e
com Inesgotável vocação para re-
duzlr todos os assuntos a um deno-
mlnador comum de superficlallda-
de. O conteúdo da peça — a vida
de Lennie Dale contada pelo pró-
prio — é uma longa sucessão de
traumas que começam antes mes-
mo do nascimento do autoblograf a-
do, (pois ficamos sabendo que o seu
pai não desejava a sua vinda ao
mundo) e que se prolongam atra-
vés de toda uma trajetória mar-
cada .por golpes, sofrimentos, con-
Altos Íntimos, acidentes, etc., le-
vando mesmo o artista, em alguns
momentos de pressão insuportável,
aos confins da demência. Ora, todo
este material potencialmente pun-
gente é quase automaticamente es-
vaziado pela convenção formal ado-
tada, convenção que repousa num
obrigatório clima de permanente
sorriso e brilho superficial, mesmo
quando se propõe a abordar fatos

. tão dolorosos como os que aqui nos
são mostrados. O material hão é só

esvaziado da sua pungêncla: chega
á ser tornado grotesco. Quando Len-
nie Dale começa a gritar: "Mamãe!
mamãe!", ou, quando, numa situa-
ção-limite, berra descontrolada-
mente: "Louco! calmo! Louco!, cal-
mo!", senti-me constrangido: em
função da sua opção formal broad-
wayiana, o espetáculo é visceral-'
mente incapaz de criar um univer-
so e uma atmosfera dentro dos
quais tal tipo de explosão possa ad-
quirir um minimo de coerência! e
credibilidade. .<. > j

O texto, escrito pelo próprio
Dale e por Marilena Ansaldi, agra-
va muito a situação, não só por não '¦
terem os autores percebido a in-
compatibilidade entre a linguagem
dramatúrgica que estavam usando
e a linguagem cênica para a qual a
obra estava sendo concebida, mas
também pela Já aludida insistência
em chavões psicológicos que pare-
cem' retirados de um almanaque. A
definição do conturdado relaciona-
mento de Dale com o seu pai e da
sua disciplina vinculação à mão é
elaborada num nivel tão esquema-
tico qúe senti pena dos atores Car-
los Wilson Silveira e Verá Setta,
obrigados á dizer algumas das fa-
Ias mais. impraticáveis ultimamen-
te ouvidas num palco carioca e a
tentar dar consistência a persona-
gens que não existem.

Outro agravamentoda situação
provém da atuação de Lennie Dale
como intérprete. Excelente ballarl-
no, ótimo coreógrafo, bom cantor,

forte presença cênica, ele é, porém,
um ator dramático rançoso e ln-
convincente, mesmo quando tudo
que tem a fazer é Interpretar o pa-
pei dele mesmo — ou, quem sabe,
justamente quando precisa tentar
transformar em personagem a sua
vivência pessoal.

Resta o lado show business do
espetáculo, realizado com uma im-
pecável competência artésanal. Tu-''
do repousa no excelente cenário de
Maurício Sette, cheio de bossas e'"
efeitos, alguns dos quais — em par-
ticular a Impressionante utilização
dos espelhos — podem não ser na-
da originais, mas preenchem a sua
função de impacto visual com pie-
na eficiência. A partir deste pratot
completado pelos divertidos flgurl-
nos do mesmo Maurício Sette, o di-
retor Iacov Hillel cria um clntilan-
te código visual e obtém, através
de uma iluminação hábil, alguns
momentos plasticatnente encanta-
dores. A coreografia é sempre bas-
tante inventiva, e corretamente
executada por um pequeno corpo
de baile disciplinado e bem prepa-
radò. Também a parte de canto, em
que pese o desagradável uso do
blay back — aliás, bastante incô- .,
modo também na parte falada — ô
defendida com eficiência.

Em suma, talvez não seja mui-
to exagerada a conclusão de que o
que não funciona em 1707/839 —
Leonardo La Penzina é apenas o
drama de Lennie Dale. Ou seja, a
alegada motivação e razão de ser ,
de toda a iniciativa. .

Religião

A MÃE DE CADA DIA
\>.

Dom Marco» Barbosa

O 

Evangelho de domingo
passado (Mt. 6,24-34), se
começa por assustar-nos
um pouco: "Não podeis

servir a dois senhores!", logo nos
tranqüiliza, ao mostrar-nos que um
deles, o verdadeiro, é na verdade
um Pai, velando por nós com mais
carinho do que sobre as aves dd
céu e os lírios do campo... Pai, cujos
desígnios muitas vezes não compre-
endemos, e que por isso, como nos
recomendava São Paulo na Episto-
Ia da mesma missa (I Cor. 4,1-5),"não devemos julgar antes do tem-
po, antes que venha o Senhor e
manifeste o que está escondido".-
Pai tão terno e solicito é o Senhor,
que ainda no Antigo Testamento (e
o vimos também domingo passado)
compara-se, pela boca do profeta
Isaias (49,14-15), à mãe que esque-
ce o filho.

Lembro-me de que uma das te-
ses que mais me impressionaram,
no curso de Teologia, foi a que fa-
Ia de Deus não apenas como cria-
dor, mas como conservador das coi-
sas. Já a palavra conservador não
é boa. Pois, segundo a sorte das pa-
lavras, ela tem em outros campos
uma ressonância de ranço, que é
justamente o oposto do que pre-tende a Teologia ao falar do Deus
que conserva.

Deus não nos criou apenas, mas
nos conserva na existência, a cada
instante: a cada instante, por as-
sim dizer, nos está criando — a nós

e a tudo, nos está tirando do nada.
Somos por isso mesmo, a cada ins-
tante, pela nossa simples existên-
cia, um sinal não apenas de que
Deus existiu, mas de que Deus exis-
te. O próprio demônio, o mais belo
dos anjos, atesta o poder do que o
tirou, do que o tira do nada, e con-
sente, quer ainda que ele exista. Da
existência, da presença de Deus, fa-
Ia a menor folha, o mais humilde
inseto.

Não compreendo por que, em
vez de se dar às crianças a idéia
de um Deus que está em toda par-
te como se fosse dimensão, não se
tenta fazer com que percebam, nas
coisas, a sua presença de atuação:
Deus faz, cada segundo, as coisas
existirem. Não apenas governa as
vontades, os acontecimentos, mas
faz com que cada estrela, cada pé-
rola, cada lágrima seja. Um con-
tinuo "Haja luz!" brota de sua
boca!

Tu e eu, caro leitor, somos por
ele sustentados, tirados do nada,
nesse efêmero segundo. A conser-
vação do mundo é portanto tão ad-
mirável, tão espantosa, tão prodl-
giosa, como sua própria criação
Tão trabalhosa como aquela, se as-
sim podemos dizer. Alguém disse,
falando do mundo: "Quando eu
abri os olhos, Deus havia passado".
Mas eu declaro, com os olhos atô-
nltos de espanto e amor: Deus ain-
da está passando!

O artista, num determinado mo-
mento, se separa da estátua ("Por
que não falas?"); ela está- pronta,
acabada, não mais depende dele —
e essa é a grandeza e a miséria do
artista. Mas Deus não pode, um ml-
nuto sequer, abandonar a obra de
suas mãos sem que ela volte ao na-
da — pois não dá apenas à pedra
uma forma mais harmoniosa ou
mais bela, mas faz, Isso sim, que a
pedra exista. Longe, portanto, de
ter criado o mundo e o abandonado
a seu destino, como alguns filósofos
pensaram, Deus o está sustentando,
assistindo, fazendo com que seja —
e vendo que, apesar de tudo, . o
mundo é bomí

Mas só sentimos bem as coisas
de Deus quando as conseguimos
encarnar, quando as vemos refleti-
das nas criaturas — e levamos en-
tão um susto 1"O senhor não sabia que o meu
filhlnho é diabético?" — dizia-me
há dias uma senhora. "E' muito ra-
ro nas crianças, mas então e ter-
rivel. Temos de verificar cada ma-
nhã a perda de açúcar e calcular
em seguida o triângulo: a dose de
insulina, a quantidade de alimenta-
ção, o exercício adequado. E' por
isso que não posso viajar. O menor
descuido é fatal!" A criança, de
aparência normal, era a cada ins-
tante criada pela mãe, conservada
por ela.

E eu imaginei de repente, num
instante, num relâmpago, Deus

curvado sobre o mundo, pesando
nas sutis balanças dos anjos os in-
gredientes do universo, para que a
terra e os sóis não estourem de sú-
bito. Deus pesa, pesa tudo; dispõe
com ordem, harmonia, beleza. Mas,
de repente, Deus erra na medida;
sabiamente, misericordiosamente se
engana — para que certa mãe na
terra o possa imitar, sendo, não
apenas a criadora, mas a conser-
vadora do filho... E tendo-lhe dado
a vida toda de uma só vez, a con-
tinua dando, cada dia, cada manhã,
cada instante. .

NOTA — De pleno acorde
com José Carlos de Oliveira
na sua crônica de anteontem,
onde estranha que Wilson
Simonal se encontre em li-
berdade, "embora pese sobre
ele uma condenação das mais
severas". "Wnson Simonal e
caso para Jesus Cristo: seu
caso demanda misericórdia."
Penso que Jesus só perdoa
quem se arrepende, ou_me-
lhor, se converte, pois só as-
sim se pode falar em perdão.
15 o perdão nem sempre afãs-
ta a punição, pois corrigir os
que erram é uma das obras
de misericórdia, como julgo
ser também a lição de Cri-
me e Castigo.
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DA ARGENTINA,
PARA O MUNDO

O, ,
ESPORTE
SEGUNDO
BORGES

: Aluizio Machadc
;. Correapondent»

Buenos Aires — "A
Copa do Mundo é uma
calamidade" e a psica-
náliséé "o lado obsceno
da ficção científica" —
são alguns dós conceitos
emitidos pelo escritor
Jorge Luiz Borges de-
pois de receber, o titulo
de doutor Honoris Cau-
sa da Universidade Na-
cional de Tucumán, na
Argentina.' Com isso,
aumenta ainda mais
sua fama de intelectual
capaz de dizer coisas
que, se não agradam a
todo mundo, pelo menos
trazem sempre a marca
inconfundível da origi-
nalidade. -.

Depois de dizer que a
Copa do Mundo feliz-
mente passará", Borges
definiu o futebol como"um esporte muito es-
túpido":

Hr*^ •___^>H

*^i
__r '-*¦ - :____EL* mmm\\\\ H-^-L ^m\m

\Wm^ *__H __Hl^^ *^^ •_]_______ _________-¦M S ''*_______¦

\mm\. wÊ^^^^^mmmmmW •Í^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIB

________________________ ' ' *!mmm\

Borges acha que
a Copa só serve para

aumentar preços
A organização do

mundial so servirá para
aumentar os preços. Por
isso, durante o Campeo-K
nato pretendo afastar-
me de Buenos Aires,
rumo a qualquer parte
em que não se fale des-
se esporte.

Se seus conceitos so-
bre futebol causaram
surpresa, maior efeito
tiveram suas declara-
ções sobre o boxe:

E' um lindo espor-
te. Gostaria de tê-lo
praticado em minha ju-
ventude, pois está rela-
cionado com a valentia
das histórias de malan-
dros e bandidos.

Tem, também, prefe-rência pelas brigas de
galo: São disputadas
bem perto, ideais paraum míope (Borges está
quase cego). Mas, é cia-
ró, não são um grandenegócio, porque atraem
pouca gente. Uns 100
espectadores, no máxi-
mo.

Borges também se
referiu a outros temas.
Sobre os escritores:-

Não têm nenhuma
utilidade. Eu escrevo
porque preciso expres-
sar-me, mas nunca pen-sei nos leitores. Vejam
que do meu primeiro li-
vro publiquei 300 exem-
piores que distribuí de
presente entre os ami-
gos. Afonso Reyes me
disse uma vez que uma
pessoa publica livros
para não passar a vida
corrigindo-os. Assim,
não creio que publicarseja necessário para es-
crever. A diferença en-
tre um escritor e outro
é uma questão de ma-
tiz, de acento. Não vejo
necessidade* da expe-
riêncid pessoal para es-
crever. Nunca estive
numa batalha mas des-
crevi uma. Acho que es-
sa história de.experiên-
cia prévia não está cer-
ta, porque o mundo doescritor são seus sonhos,
sua imaginação.

Sobre a fama:
— Incomoda-me.

Finalmente, a respei-
to da situação argenti-
na:

Este Governo esta-
va fazendo falta. Mas a
situação econômica não
se resolverá tão fácil-mente. Depois do pesa-delo peronista, somen-
te dentro de 100 anos o
pais se endireitará.

em
Brasília

Foi marcada para o
dia 18 de outubro a apre-
sentação: em Brasília de
Sacha Distei, atração do
Prêmio Molière deste ano,
num espetáculo cuja.ren-
da reverterá em benefício
das obras sociais mantt-
das na Capital por D Lu-
cy Geisel.

• A apresentação de Dis-
tel deverá marcar a inau-
guração do novo Teatro
Nacional, de 1 mil 200 lu-
gares, numa noite de lon-
gos e black-tie;

São Paulo também, ve-
rá Distei, durante a en-
trega dos Prêmios Molière
e Air France, no dia 16.
Quanto ao Rio, ainda não
se sabe\se o Municipal
abrirá ow não suas portas
para a festa.

A MAIOR
O pinto Carlos Scliar es-

tá em Ouro Preto, mergulha-
do na preparação da que virá
a ser sua maior exposição
individual já montada.

Será em outubro, ná Oa-
leria Oscar Seraphico, em
Brasília, reunindo 80 telas
inéditas • recentes.

JANTAR DE HOMENAGEM
O Cônsul-Geral da Itália e Sra Tommaso Troise

receberam anteontem para jantar, de lugares mar-
cados, em homenagem à Marquesa Carlota Catta-
neo-Adorno.

Eram cinco meslnhas, de seis lugares cada uma,
ornamentadas com toalhas de renda branca e cen-
tros de rosas. A mesa onde foi armado o buffet
tinha no centro um bonito arranjo de frutas tro-
plcals.

O menu incluia entre outras atrações, bobó de
camarão, ravioll, canard à Vorange e uma salada
slciliana, além de sobremesas que iam do sorvete
dé melancia, também uma especialidade slciliana,
até a mousse de chocolate e bolo branco. Tudo re-
gado a Moet et Chandon e a vinhos italianos, um
Corvo Salaparuta e um Barolo Fontanafredda.

Entre os presentes, o Cônsul-Geral da França e
Sra Oeorges Mac Clenahan, os Srs e Sras Harry
Stone, Franzio Salles, Bidolfo Ridolfi, Roberto Mo-
riconl, Leopoldo dl Mottola, as Sras Josef ina Jordan,
Evelina Chamma, Berta Leitchic, Glorinha Sued,
Regina de Mello Leitão, Heleninha dós Santos-Ja-
cyntho e à Condessa Cristina Marone Cinzano, o Se-cretário José Resende Perez, os Srs Júlio Senna, Car-los Roberto dé Aguiar Moreira, Luis de Miranda Cór-rêa, o conselheiro Lael Soares e o arquiteto italianoErnesto Azzalin.

Depois do jantar chegaram o Cônsul da-Austrlae Sra Andreas Somogyi e a Sra Maria Cellna Lage.

SINAL DOS TEMPOS
O grupo empresarial luso Grão Pará re-cebeu a devolução dos seus bens em Portugal.
O decreto que justifica a restituição se

fundamentou numa decisão dos empregadosda empresa, que se manifestaram pela voltaao regime privado.
ío capitalismo com base na eleição dostrabalhadores.- ''

hotel ilha jaguanum

-\ 
*

Faça a tua reserva nu
ma ilha maravilhosa
onde é sempre época
para curtir a praia e
o mar mais gostoso do
Brasil a assista como-
damente i Copa do
Mundo pela TV a co-
res. .

SEPETIBA
TURISMO S. A.
AV. COPACABANA, 605
SALA 1204-TELS:
236*551 -236-0413-
RIO-RJ-BRASIL

ORIO MABAY11J.0SC3
COZINHA FRANCESA

ESPACE 47 — 9 P6n,° «"o d« culinária francesa, luxo, conforto «perfeito atendimento. Adecoração traz i assinatura ds Mircel Cal«cl. Doii itlõct • amaricin-bir. Abra¦omanta para iantar. Guy Galloil, meitre da cozinha francesa, sugere Poulat aux Whisky tur canaoéRua Farma da Amoedo, 47. Tal.: 227-0743. v

PARA OUVIR OU DANÇAR

MÁRIO/706 — Qu,m ¦&*>".* um programa de alto nivel no circuito noturno carioca, an-
con,ra «o. aixo da Arnaud Mesquita, uma dai melhora» resposta» am tratan-do-io de jantar bem (em france», i claro!) e ouvir boa mújica com' Luis Carloa Vinha» « EduardoPrata». Av. Ataulfo da Paiva, 706. Tal.: 294-3622.

COZINHA BRASILEIRA

O BOM — " ocíl ond§ *• Poti• P'dir • "boroia Carne Seca com .abóbora, ou com«Iplm, repolho, etc. O melhor e mai» simpático restaurante-dançante do Méier. Tam-bem aerve mana» deliciosa». Discoteca internacional a música selecionada. Rua Dia» da Cruz Í88/1°andar. Tel.: 229-7671. ,

COZINHA RUSSA
DOUBIANSKY — * 'u|in«''« soviética está muilo bem representada por esta casa. qua é a

única no Rio especializada em come» e bebe» russo». Plroiki», Pilmeni,Moscovita de Galinha e Zrazy a Ia Nelson são alguma» lugeitõe» para teu jantar. Abre és 19h. R.Gomes Carneiro, 90 — Ipanema. Tel.: 227-8476.

COM SHOW
OBAOBA — A* 'Mul<>" <N» não Estão no Mapa" são marca registrada dos show» da

Oswaldo Sargentelli. Por isso, ela» estão lindas e maravilhosa» no "Ziriguidum
7i .cartaz da mais famosa casa de samba de Ipanema.'Também Iracema, Selson, Katy e orquestra. R.Vlíconde de Pirajá, 499. Tel».: 287-6899/227-1289.

GRUTA DO BARÃO — A melhor churrascaria da Praça Saca. Churrasco rodízio, buffet
froW e outra» delícia». Noitada» dançante».com música do con|.

Sidney Marzullo. Hoie, show etpecial com Carmlnha Mascarenhat; amanhi, eleição de Mulata de Ouro78. Rua Cândido Benício, 2.113. Tel».: 392-8022/392-9922.

CHURRASCÂO GAÚCHO — Em ri,mo da mu$ic* P,r* d>n.ar com o grupo Trajeto,
de 4a. a domingo e ahew de tango» com José Fer-nandes a au tipica, is sextas e sábados, V. encontra nesta casa um programa completo. À mesa, a»melhores carnes em forma da churrasco. Av. Brasil, 6.505. Teis.: 230-4605/230-4230.

COZINHA CHINESA

A CHINESINHA — Calego,i* *liad4 40 knowhow oriental de Chang care.iarna esta novo
restaurante de Ipanema, que oferece a legítima culinária chinesa, pre-

parada com esmero pelo chef Umin. Salão, gastronômico no 1.° andar e bar-ambiente no térreo. Peça
Frango Assado com Broto de Bambu. Rua Montenegro, 288.

COZINHA BRASILE.RA COM SHOW
SAMBÂO & SINHÁ — Um ambien,e onde impera a total descontraçío é, sem dúvida, a

buate do famoso eixo de Ivon Curi, onda acontecem as exibições
do ahew "Brasil de Ponta a Ponta"; no restaurante (térreo) a mais autêntica comida brasileira a sobre-
mesas regionais. R. Constante Ramos, 140. Tels.: 237-5368/256-1871.

XICA DA SILVA — €' ° D,luar,e d* culinária nacional. Prato» típico» de todas as regiões
do Brasil, além do décor colonial a som "música de época": "Noita-

das de Chorinho" com o Grupo Sarau, is 6a. e sábados. Diariamente, is 21 h, Alda Pinto Bastos, no
órgão. Almoço e jantar. Rua da Matriz, 62. Tel.: 246-7791.

AS MELHORES CARNES
PONTO DA BARRA — Um confor,áv*1 • «mplo recinto, onde pode-se comer deliciosas

pizza» (são mais de- 50 tipos diferentes) e um suculento churrasco
rodízio, sistema introduzido com sucesso na casa. Música para ouvir ou dançar com o conjunto Arco-
líris. Av. das Américas, 591. Tels.: 399-2922/399-2955.

COSTA DO SOL ¦»- Es,a ,radio'onal churrascaria do Alto de Boa Vista, com seus amplos sa-
lões, seu serviço impecável e seus churrascos deliciosos — feitos

quem realmente entende do riscado — propicia reuniões de amigos a familiares,
sempre comentadas. Tel.: 268-8357.

por
no almoço a jantar,

COZINHA PORTUGUESA

REI DO BACALHAU — ° nome desla casa diz ,udo * a alt< <'uêlidac|e de seus pratos
com base no bacalhau justificam o título pelo qual se tornou o

restaurante mais conhecido da Tijuca. Também bolinhos de bacalhau realmente saborosos. Almoço a
iantar. Também encomendas. Praça Comandante Xavier de Brito, 10. Tel.: 238-7667.

COZINHA INTERNACIONAL

PARQUE RECREIO — Sáo raras as Pessoai que air|d» não conhecem esta tradicional res-
taurante carioca. Se V. é uma delas, não fique fora do rol de seus

freqüentadores — intelecluais, artistas e jornalistas. Culinária internacional a brasileira. Almoço a jantar.
R. Marquês de Abrantes, 96. Tel.: 225-5284.

Dicas para esta seção: 243-0862)

Zózimo
DE PARIS ESCREVE ZÓZIMO BARROZO DO AMARAL
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Laís Gouthier, a hostess de ontem em Paris

Tênis Internacional

Paris é
um circo

Desde 1945, tão distante quanto o ílm
da Segunda Guerra Mundial, que os fran-
ceses não se viam às voltas com uma pri-
mavera tão pouco amável como a que
lhes Impôs írio e chuva até o último fim
de semana.

De là para cá, tudo passou a andar
melhor e o sol quente que elevou a tem-
peratura de oito para 25 graus recolo-
cou nos armários os pesados agasalhos
da população, mais bem-humorada e
descontraída com a chegada do calor.

As mesas reganharam as calçadas e
diante delas os artistas de rua, que vi-
vem dos francos que recompensam suas
exibições à beira do meio-fio, esta tem-
porada acrescidos de grupos numerosos
de saltimbancos acompanhados de uma
numerosa traquitana de cadeiras, me-
sas, trampolins, caixotes, Indispensáveis
aos seus números.

As bandas de músicos, guitarristas,
solistas e virtuoses de todas as espécies
estão cedendo terreno ao circo ambulan-
te, que, se não os supera em matéria de
ausência de talento, dá mais colorido e
movimentação à paisagem.

¦ ¦ ¦
Roland-Garros come-

mora seu cinqüentenário,
meio século depois da
conquista de Henrl Co-
chet, campeão da primei-
ra edição do torneio em
1928, com a dignidade e o
brilho que se exigem de
um dos quatro maiores
campeonatos de tênis do
mundo.

Nos quatro primeiros
dias de torneio, foram ba-
tidos os recordes de espec-
tadores, atraídos este ano
pelas presenças, não só de
Vilas; campeão da última
disputa, como também de
Borg, vencedor já por duas
vezes do Aberto de Paris e
classificado como cabeça
de chave n° 1.

Além dos dois, Insere-
vem-se na disputa dos 40
mil dólares reservados ao
primeiro lugar, craques
como Panata, Arthur
Ashe, Manuel Orantes,
Raul Ramirez, Wojtek Fl-
bak , e Harold Salomon,
além ,do jovem chileno
Hans Gildemelster, que se
lançou no ano passado,
projetou-se vencendo
Guillermo Vilas na Taça
Davis e já a esta altura
do torneio, responsável pe-
Ia eliminação dè tenistas
mais experientes e conhe-
cidos do que ele, como por
exemplo, Lito Alvarez.

Gildemelster e seus
golpes com as duas mãos,
que vibram tanto na direi-
ta quanto na esquerda, de-
nunciando o jogador que
começou muito cedo, sem
forças para segurar nor-
malmente a raquete, tem
tudo para vir a ser mais

uma das sensações dos 50
anos de Roland-Garros.

;•¦•¦•.';'Na Tribuna Presiden-
ciai, acessivel apenas ao
circulo exclusivo de convi-
dados de Julie Mills, des-
de o primeiro dia e sem-
pre a partir das primeiras
horas, ¦ o torcedor, pelo
menos , entre os conheci-
aos, mais assíduo de Ro-
land-Garros: Jean-P a u 1
Belmondo.

Outra presença assi-
dua, também desde o pri-
meiro dia, no camarote
que há anos é seu: Nelson
Seabra. '¦• 

e •

Comentário ferino de
um jornalista assistindo
ao jogo entre o sueco
Borg e Francis Deblicker,
um dos tenistas preferidos
dos franceses, mais pela
simpatia do Que pelo ta-
lento: "Borg contra Debli-
cker. Não é um jogo, é um
monólogo". * • *

O Presidente Giscard
d'Estaing confirmou sua
presença na final, previs-
ta para o.dia 11. Se o fi-
zer, certamente encontra-
rá o Prefeito Jacques Chi-
rac, que. compareceu no
ano passado e deverá re-
petir a dose.

¦ • 
.•• 

•

Comentário de um es-
pectador definindo a par-
ticipação no Torneio do
brasileiro Carlos Alberto
Kirmayr, a quem os enor-
mes bigodes dão a apa-
rência de um leão-marinho
distribuindo raquetadas:"Comme 11 est marant."

E para já
*¦ Jean Castel confirmou esta semana
ém sua boite diante de um grupo que in-
cluia os Hervé Bainville e Jean-Gabriel
Albicoco, de passagem por Paris de volta
do Festival de Cannes, que pretende abrir
ainda este ano no Rio uma sucursal de
seu famoso club prive.

E adiantou até o local: provavelmen-
te em Ipanema, numa casa onde se ins-
tala no'momento uma galeria de arte,
que seria cuidadosamente adaptada para
as novas funções.

Castel, que tem pressa em concretl-
zar o negócio, deve antecipar sua visita
ao Rio, aparecendo em meados do mês
que vem.

PERDA DE TEMPO
O encontro com John Travolta, ele na

tela e o espectador na cadeira, é, pelo
menos para quem entende que o que va-
le na pista é a improvisação, decepcio-
nante.

Não há um passo dado por Travolta
nas duas horas que dura Saturday Night
Fever que não tenha sido previamente
coreografado, o que tira toda a espon-
taneidade da ação do personagem.No gênero, muito mais brilhantes,
criativos e completos foram Fred Astaí-
re e Gene Kelly, para citar apenas dois
nomes.

O filme, moralista e reacionário, é,
de resto, uma pura perda de tempo.

Vaivém

¦ ¦ ¦
O MAIS COMENTADO

Pretty Baby, de Louis Malle, i o filme mais comen-
tado da saison parisiense, assim como é discutido o papel
de Brooke Shields, cuja beleza, para uma menina de 12
anos, chega a assustar.

O filme, da mesma forma como a jovem Shields, i
dè uma beleza rara, o que certamente não será perdoado
pela tesoura insone da censura brasileira. ,~"

De passagem por Paris, para um tour
que os levará a Aix-en-Provence e de lá,
a bordo de uma peniche, até Marselha,
Fernanda e Jua Haffers.

Ivo Pitahgui deixou Paris, voou para
Marbella e deve estar chegando ao Rio
no fim de semana.

Laís Gouthier recebeu ontem para
jantar en petit comitê.

Annete Bergé é também presença nos
internationaux de Roland-Garros, assim
como Roseline e Márcio Mallamud.

Um dos restaurantes mais agradáveis
de Paris é o La Petite Cour, onde era.
muito mais fácil jantar antes dos elogios
feitos por Gault et Millau na coluna gas-
tronômica que assinam na revista Le
Point.

P^T! 555

CHURRASCARIA RECREIO DO LEME - ?.%*lH,n';
maior churrascaria do Lama. Im matéria de carne», • lem* não podaria
•star melhor servido. Simpática, acolhedora, vista deslumbrante, ao ar livre,
comida excelente • aquela atendimento, dio ¦ esta Casa um destaque todo
especial. ''Klet Toninho" — • prato típico da Cau. Diariamente almoço
e jantar. Reservas, tel.: 375-2599.

LEBLON
IC CLUB — Ru* R,inn* Ouilhermina, 4» — Esq. Gal. San Martin.

Um prato que voei nío devo deixer elo provar 4
"Filet de Sole Grenoblaise'' — preparado da maneira tipica franca»». Sen-
.acionai. Num ambiento discreto, fino a aconchegante, onde desde 1 ter*
dinha o "drink'' t a melhor pedida para a esticada ao iantar. Sábado e
domingo o almejo em familia ou com os amigo». Reservas, tel.: 294-2915.

ADEGA DO BOCAGE - f; c"fr,!no .°"** }73 
~

Sob a direção da Fernando Cer-
deira, esta Casa do grupo da Cantina Buonasara terá como especialidade
comida portuguesa, à base principalmente de bacalhau. As "pinas"' tam-
Mm estarão presentes. O estilo da decoração, toldo, etc, são caracter!»-
ticas do grupo. Muito simpáticos. Ambienta fino, sóbrio • acolhador. Ro-
servas, tel.: 274-8196.

PEDRA DE GUARATIBA

CANDIDO'S — Ru* Bí"0, de Alarcão, 352. Cada dia que pasta
mais fama adquire esta Casa de especialidade»

marinhas pescadas na região (que é mais piscota do Rio). Experimente as
"Muquecas'' o o "Arroz com berbigão" cujo preparo • rigorosamente su-
parvisionado pela Dna. Carmem, a anfitriã, lugar longe da poluição, rús-
tico e super-agradável. "Oves moles d'Av_iro" — a sobremesa. Reservas,
tel.: 395-1630.

J^ iTTj »T#j i^Ê

Taquila Mexicana — Gfa. 65,00 I ¦
Pisco Chileno (Reserva) - Gfa. 75,00 I ¦
Vinho Argentino da Melhor Qualidade - Gfe. 59,00 I ¦
Wodka Extra da Rumenia 45° - 1/2 Io 198,00 ¦ ¦
Whisky 100 Pipers (Engarrafado na Escócia) — Lto. 650,00 ¦ ¦
Atum Peruano em Azeita 220 gr*. — ó Latas 45/00 H H
Caviar Preto Tainoff 75 grs. — Vidro 55,00 B I

H Met Puríssimo Uruguaio 550 grs. — 3 Vidros 65,00 H H

Quem disse que marido
não gosta de Zapt-Zapt?

_^^^ ___________r

_______r^ ^^H

Eu adoro Zapt-Zapt, as corti-
nas de enrolar da Decore. Fa-
ço zapt quando acordo e quan-
do deito. Dou um zapt na eu-
riosidade do vizinho; Meto um
zapt no luar. Enfim, é zapt-
zapt a toda hora, com vários
modelos e tecidos. E a Deco-
re, com sua assistência técni:
ca e garantia de 5 anos, asse-
gura minha performance,
meu amoroso zapt-zapt.

da decore
287-0836 267-ir.M
Rua Francisco Sátt
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0 MISTÉRIO
DO ESTRANGULADOR

BAIXINHO

A QUELE inverno foi
inesquecível. Uma
chuva, copiosa desa-
bou sobre a Cidade e
não parava mais. Não

encontrando explicação para o
fenômeno, o diretor do Serviço
de Meteorologia suicidou-se com
um tiro na cabeça. Era uma
chuvarada espessa quais leves,
lentos, süentes laivos de nevas-
ca. Mas não chovia água nem
caia neve; chovia papel picado.
Os bombeiros trabalhavam ar-
duamente à procura dos cada-
veres de mendigos sepultados
sob montanhas de requerimen-
tos, bobinas de papel higiênico,
memorandos, atestados de bons
antecedentes, promissórias ven-
cidas, recibos de luz e gás, dis-
cursos mimeografados.

O mais eminente teólogo do• Vaticano aventou que por or-
dem de São Pedro, adiantando-
se alguns anos a uma decisão
que seria tomada pelo Papa
João XXIII, as hostes celestiais
estavam desativando o Purga-
tório, desmantelando arquivos,
despejando sobre a Terra os
tramites burocráticos devida-
mente carimbados, selados, au-
tenticados, grampeados, alinha-
dos em prateleiras conforme as
infrações cometidas contra os
10 Mandamentos por gerações
e gerações de seres humanos se-
duzidos pelo Demônio.

üm profeta desempregado
anunciou pelo rádio que não
haveria salvação para nin-
guém, posto que ele, profeta,não se chamava Jonas e o Rio
de Janeiro não se chamava Ni-
niVe.Era no Rio de Janeiro quechovia aqua chuva de papel;
por conseguinte, os habitantes
desta formosa Cidade, pecado-res impenitentes, privados de
Purgatório pelos séculos vin-
douros, iriam todos para o In-
femo. O famoso jeitinho cario-
ca já não surtiria efeito. Avia-
gem da morte à Ressurreição,
que os justos faziam em vôos
direto ao Céu, com asas pró-
prias, estavam Canceladas pelo
fato elementar de não haver
nenhum justo na Cidade; e su-
primido o relais, ou Purgatório
— ficava eliminada para todo
o sempre a chance de uma bal-
deação que poderia durar uma
eternidade, tempo suficiente
para o Criador perdoar os in-
sensatos filhos do livre arbítrio.
Todo carioca, então, após exa-
lar o último^ suspiro, seguiria
célebre para as profundas do
Inferno, montado na corcunda
de um vampiro chifrudo.

Sendo esta a situação, tor-
na-se impossível descrever o
ambiente de pavor em que pas-sou a viveT a população da Ci-
dade Maravilhosa. E ia crês-
tendo o pavor, e se tornava
mais espessa a chuva de papel,
e o desespero alcançou seu pa-roxismo no dia 28 de junho de
1958, véspera do dia 29 de ju-nho de 1958, quando os jornais
lançaram edições extraordiná-
rias descrevendo um caso poli-
dal ocorrido rui Suécia, cujos
lances ainda hoje fascinam os
criminologistas e que se tornou
conhecido coma O Mistério do
Baixinho de Saltsjobaden.

Saltsjobaden é uma cidade
sueca planificada de tal modo
que todos os seus moradores,
uma vez que saem de casa em
direção a qualquer outro lugar,
têm que passar obrigatória-
mente pela Praça de Enskede.
A Praça de Enskede é o círculo
central, o eixo do qual se irra-
dia a pequena cidade de Salts-
jobaden. Em. fins do século¦ XIX, um estrangulador de mu-
lheres começou a agir na Pra-
ça de Enskede. Nessa época,
Saltsjobaden contava uma "¦ po-
pulação de 89 mil almas. O es-
trahgulador de Enskede era
metódico na modalidade de sua
ação, mas imprevisível quanto
ao momento em que decidia
agir. Dé manhã, de tarde ou de
noite, numa das ruelas, que vão
dar na Praça da Enskede, apa-
recia uma vítima. Velhas se-
nhoras mães de família, viúvas,
jovens recém-casadas, virgens
adolescentes, qualquer pessoa
do sexo feminino poderia atrai'
o furor homicida do estrangu-
lador. Ele matou impunemen-
te por um espaço de cinco me-

ses. Seu método era sempre o
mesmo: atacava a vitima portrás, estrangulando-a e desa-
parecendo. Usava luvas; não
deixava impressões digitais no
pescoço da vitima. Atacava com
incrível rapidez, tanto que as
investigações não levaram a
nenhuma testemunha aue pu-desse descrevê-lo, ainda quevagamente. Mesmo nas gran-
des aglomerações humanas, há
Sempre um momento em que o
indivíduo se encontra absolu-
tamente só — outro mistério,
este de natureza metafísica,
para o qual não se encontrou
jamais uma explicação satisfa-
tória. Pois bem, todas as víti-
mas do estrangulador eram por
ele surpreendidas nessa fração
de segundo de absoluta solidão.
E, como morriam imediata-
mente, não podiam (isto é ló-
gico) fornecer qualquer, infor-
mação à policia capaz de con-
duzir àquele maníaco superior-
mente sagaz,

Entretantp, a prostituta
Ingrid, de 26 anos, estrangula-
da na escuridão da noite, foi
encontrada ainda com vida. As
mortíferas mãos do assassino,
por alguma razão até hoje não
esclarecida, fecharam-se em
torno de seu pescoço sem a for-
ça habitual. Passava uma car-
ruagem e ele fugiu sem termi-
nar seu trabalho.

Interrogada antes de mor-
rer, a infeliz Ingrid respondeu
a duas perguntas apenas:

Ele é homem ou mu-
lher?

Homem..
Tem algum traço espe-

daí?
Sim. Ê baixinho —- so-,

prou a moça, e faleceu.
Dois dias depois, o Om-

budsman de Saltsjobaden afi-
xou em todas as portas um edi-
tal, ordenando que os habitan-
tes de sexo masculino se orga-
nizassem em fila indiana e que
assim desfilassem, a partir das
oito da manhã, pela Praça de
Enskede.

Os 46 mil homens existen-
tes na cidade, interessados tor
dos em esclarecer o mistério,
obedeceram ao chamamento.
Após três ou quatro horas de
desfile, correspondentes d lenta
passagem de 26 mü cidadãos, o
inspetor-chefe da polícia local
tirou da fila um indivíduo e o
conduziu à Che)atura. Em pou-
cos minutos, o suspeito confes-
sou: era ele o estrangulador.

Esse grande feito da poli-
da de Saltsjobaden foi credita-
do aquela informação banal de
Ingrid, a prostituta: "O estran-
gulador era baixinho". Ora,
90% da população masculina
da Suécia medem entre 1 me-
tre 83 centímetros e 2 metros
de altura. O "estrangulador
baixinho" media 1 metro 72
centímetros.

¦ Esse caso policial, já se
disse, foi publicado pelos jor-
nais do Rio, em edição extraor-
dinária, no dia 28 de junho de
1958, causando grande temor e
desesperança no seio da popu-
lação carioca.

Entretanto, no dia seguiu-
te, 29 de junho, a Cidade ficou
literalmente soterrada por uma
avalancha de papel picado. Ro-
jões explodiam por toda parte.
Desconhecidos abraçavam-se. O
motivo daquela imensa festa,
nunca antes vista em parte ai-
guma do planeta, era a conquis-
ia da Copa do Mundo no: Está-
dio de Rasunda, em Estocolmo.

Os baixinhos de Feola —
, Vavá,. Pele, .Garrincha — ha-

. viam subido mais alto nas oo-
Ias altas do que os 11 gigantes
do escrete sueco. O último gol,
feito por Pele, então um meni-
no de 17 anos, foi de cabeçada,
alçando-se ao encontro de uma
bola voadora.

Passaràm-se 20 anos. Hoje
me lembrei dessa história e en-
trei em pânico. Vamos estrear
amanhã na atual Copa do Mun-
do, em Mar dei Plata, contra a
Seleção da Suécia. Será quenossos zagueiros vão dar conta
do recado? Cuidado com as bo-
Ias altas, minha gente, pois o
goleador sueco, Edstrom, tem
lm92cm de altura...

folo do Dalfini Vlalra

Carolina
Cardoso de
Meneses:
"Público me
entusiasma:,
ao contrário
da televisão
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CAROLINA
Cleusa Maria . >

afastou da atividade artística,
dirigiu outro programa, O Pia-
no de Carolina. Foi nesse tempo
que começou a divulgar o che-
rinho.

Gravei tantos chorlnhos
que -até perdi a conta. Se eu
dissesse que foram 300 discos
estaria mentindo, porque real-
mente não me lembro do nume-
ro exato. Mas a maioria era
composição minha. O primeiro
choro , que gravei chamava-se
Novidade. Depois vieram Pom-
bo-Correio, Expressinho, Cabo-
clinha e o grande sucesso que
foi" Eu Sou do Baralho.

A memória se estimula,e
Carolina consegue contar, com
detalhes, experiências passadas
há 26 anos. Uma delas a como-
ve especialmente.

Na Rua Joaquim Nabuco,
em Copacabana, havia uma
boate com meu nome. Era em
minha homenagem.. Lá tive
grandes emoções. Uma noite.
enquanto tocava, observava uma
moâa, até muito bonita, que
chorava sem parar. Fui até sua
mesa e perguntei se estava se
sentindo mal. Ela disse: "Não
vá pensar que estou embriaga-
da, mas não consigo ouvir você
tocar sem chorar". Isso é lindo,
não é?,

Afastada do público, Caroli-
na não foi' esquecida. Era sempre
convidada para apresentações.
Mas preferiu continuar isolada,
tocando apenas paro oe amigos. .

Não queria aparecer em
público, mas também não parei
de tocar e compor alguma coisa.
Em 1976 fui convidada para fa-
zer uns especiais na Rádio Ro-

¦

ESTÁ DE VOLTA O
PIANO DE

mm. ' OS poucos, sem a pres-
fWK sa dos que desejam
/-•A aparecer a qualquer«*»¦ •*•**"¦¦' preço, a pianista Caro-

Una Cardoso de Meneses, alas-
tada dos palcos; das gravações
e do rádio — mas não do piano— desde 1968, está retomando
seu contato com o público. E se
apresenta hoje, às 21 horas, na
Sala Nicolau Copérnico, no Pia-
netário. & com certa naturall-
dade que evoca o motivo que a
levou a interromper sua cariei-'
ra. Não consegue, porém, distar-
çar o ar de tristeza que a envol-
ve quando fala dessas lembran-
ças. Mas os gestos acentuados
contradizem a impressão de
fragilidade revelada no corpo
miúdo e no olhar entristecido.

Com a morte de meu ma-
rido, em 68, perdi, também me-
tade de minha alegria. Foi ape-
nas isso que me afastou do pú-
blico. Eu estava muito trauma-
tizada, vivia chorando. O pró-
priò médico achava que eu não
devia aparecer em público, por-
que poderia me comover multo
è não me sentir bem,
,'...' Mas Carolina superou essa
fase difícil e começa agora a
aceitar os insistentes convites
para voltar à vida artística. Jà
se sente até muito & vontade
quando a conversa gira em tor-
no de seu passado.

. — Meu pai era músico, aliás
toda minha familia era multo
musical. Com dois anos de ida-
de, abri um piano e toquei'
meus primeiros acordei. Não
lembro bem, mas minha- mãe'-
me contou que, embora apal-
pando, toquei dlreitlnho. Só
muito mais tarde, aos 15 anos,
decidi estudar piano, pois só
queria tocar de ouvido, como
meu pai.

Estudou oito j anos de pia-
no, dois de harmonia e se for-
mou em Teoria Musical pelo
Conservatório de Música.

E por aí fui me aperfel-
coando, até que, em 1929, me
apresentei pela primeira vez, ao
lado do Almirante, tocando o
famoso Na Pavuna. Um ano de-
pois fui convidada a fazer uma,
experiência na Rádio Clube do
Brasil. Apresentei uma compo-
sição minha, Prelndiando. Ain-
da hoje, se alguém ouve essa
música sabe que sou eu que es-
tou tocando. Prelndiando me
caracterizou.

A experiência foi bem-su-
cedida e daí em diante Caroli-
ha não parou de tocar. Contra-
tada pela Rádio Clube, passou a
se apresentar semanalmente,
por um cachê bastante alto pa-
ra a época, 30 mil réis.

Depois fui para a Rádio
Sociedade, onde cheguei a ser
diretora artística, em 1934. No
ano seguinte, me transferi pa-
ra a Rádio Tupi, onde acom-
panhel vários artistas estran-
geiros famosos, como Josefine
Backer. Acompanhava também
grandes nomes nacionais, entre
eles Francisco Alves e Silvio
Caldas.

Além de acompanhar can-
tores famosos, Carolina tinha,
todas as noites, 15 minutos pa-
ra tocar o que quisesse. O pro-
grama se chamava Piano da
Noite e foi ao ar até 1944, quan-
do ela foi chamada pela Rádio
Nacional. Dessa época relembra
experiências curiosas.

Logo que cheguei, come-;
cel a fazer um programa onde
apresentava artistas amigos
meus. Um dia, liguei para uma
velha amiga e avisei que esta-
ria me apresentando às 11 ho-
ras da manhã. Acabado/o pro-
grama, telefonei novamente pa-
ra saber se ela havia gostado.
Resposta: "Para dizer a verda-
de, não consegui acompanhar
tudo, porque uma mulher de voz
horrorosa falava mais do que um
papagaio". Desliguei o telefone
constrangida, sem coragem de
revelar que aquela mulher era
eu. Minha amiga jamais soube
disso.

Ainda na Nacional, onde fi-
cou até o momento em que se

CÉU DE
CHORINHO

NO
PLANETÁRIO

O 

concerto da pianista
Carolina Cardoso de
Meneses é o primeiro
de uma nova série pro-

movida pelo Departamento de
Cultura dõ Município e dá con-
tinuidade ao Projeto de Concer-
tos de Choro, criado em 1975.
Toda 'sexta-feira haverá espeta-
culos de chorões na Sala Nicolau
Copérnico, no Planetário.

Os seis primeiros concertos
serão apresentados pelo instru-
mentista Déo Rian, com a pre-
sença também de seu conjunto
Noites Cariocas. Ele fala da pro-
gramação:

Cada programa apresen-
tara um novo convidado. Depois
de Carolina Cardoso de Mene-
ses trarei no dia 9, Altamlro Car-
rilho; dia 16, Orlando Silveira;
Claudionor Cruz, dia 23; dia 30,
Nicanor Teixeira e no dia 7 de
julho, Copinha. A idéia é trans-
formar a Sala Nicolau Copérnico
num ponto de encontro de cho-
Toes.

A escolha dos convidados e
a produção dos espetáculos estão
sob a responsabilidade de Déo
Rian.

Durante o programa, ja-
larei de choro e dos chorões que

.se apresentarão. Será uma es-
pécie de bate-papo com o con-
vidado. Aliás, choro não pode
ser uma coisa formal. Ao contra-
rio, é necessariamente informal,
pois vem do fundo de quintal.Paralelamente, o Departa-
mento de Cultura do Município,
promove o 2° Concurso de Cho-
ro. As inscrições já estão aber-
tas e podem participar amado-
res e profissionais.

quete Pinto. O produtor, Mário
de Haulvan, que é muito meu
amigo, botou na minha cabeça a
idéia de voltar. Foi ele quem me
convenceu.

Os outros convites surgiram
naturalmente. Um deles veio de
Sérgio Cabral e Albino Pinheiro,
durante um encontro casual.

Eu recebi uma homema-
gem, ano passado, no Planeta-
rio. Lá estavam vários chorões e
apreciadores do gênero, entre
eles Sérgio e Albino. Vieram fa-
lar comigo e disseram que me
queriam ver no Seis e Meia. Foi
ai que se deu a minha volta ao
palco, em maio de 77, ho Jo&>
Caetano.

Como- previa a pianista, o re-
torno toi tão emocionante qus
precisou se valer de calmantes.

Assim que encarei o públi-
oo me comovi 'tanto, que cheguei
a ficar nervosa. E não tenho ver-
gonha de contar qué chorei em
cena. Fiz cinco dias ao João Oae-
tano. Em dezembro me apresen-
tei no Teatro Municipal de São
Paulo, durante a entrega da Co-
ruja de Ouro e toquei Ernesto
Nazareth. Aliás, dizem que tocp
Nazareth de maneira diferente.
O que acontece é que respeito a
melodia, mas crio o meu estilo.
Dou-meu balanço, meu Jogo.

Carolina acredita que o in-
térprete deve ter seu estilo pes-
soai e que o artista tem de dar
o máximo de si mesmo a uma
interpretação.

Meu estilo, pior exemplo, é '
popular. Toco para rasgar... Sin-
to Nazareth de um modo mais
brejeiro e não erudito. Não de-
turpo melodia; como Já disse,
dou meu balanço. Acho que essa
diferença, é em parte responsa-
vel pela grande aceitação de mi-
nhas gravações. ,

Dizem muita ooisa de Caro-
Una, que não gosta dé dar entre-
vistas, que é uma pessoa "difi-
cil". Ela argumenta que não faz
isso por vaidade. > '

Quando me fazem um
convite, analiso-o antes de acei-
tar. E tenho a pretensão de dl-
zer que já recusei vários convi-
tes de televisão. Não digo que
não goste de TV, mas só traba-
lharia em qualquer emissora se
tivesse um programa meu. Não
concordo com a maneira como os
programas são feitos. Não aceito
uma pontinha. Só toco se tor
uma música completa. Não te-
nho necessidade de aparecer,
posso escolher o que faço. E sem-
pre fui rebeldisinba, não é de
hoje. Recebi também proposta de
uma gravadora e estou estudan-
do, mas só assinarei se tiver cer-
teza de que haverá uma boa pro-
moção. Há muito tempo não
apareço, mas tenho oompromis-
so com meu público e não vou
decepcioná-lo, como nunca o fiz.

De qualquer maneira, Caroli-
na não pensa em voltar às ativi-
dades artísticas de modo assíduo.
Diz que não quer cansar o púbU-
oo, que já está muito marcada.

Posso me dar a esse luxo.
Prefiro os encontros na casa de
amigos, onde nos reunimos para
tocar. Não quero ter aquela obri-
gação. Não gosto disso.

Autora de composições gra-
vadas por muitos cantores popu-
lares — Francisco Alves, Orlan-
do Silva, Angela Maria, Isauri-
nha Garcia, Lúcio Alves, Linda
Batista, Zezé Gonzaga e por "to-
do o mundo" — mesmo afastada
do público Carolina não deixou
de compor.

Vou apresentar uma com-
posição nova no Planetário, a
valsa Divagando. Fiz também
dois arranjos novos, uma para
Lamento, de Plxinguinha, e ou-
tro para Ondas, de Tom Jobim.

Apesar da resistência à vol-
ta, Carolina acalenta com muita
calma e carinho a expectativa
da apresentação de hoje.

—Estou me sentindo muito
bem. Gosto do público, do conta-
to com a juventude, de quem não
tenho nada a me queixar. Sem-
pre me recebeu bem. Sei lidar
com jovens. Público me entusias-
ma, ao contrário da televisão,
que é muito fria e tira toda a
motivação.

A POLUIÇÃO
DAS

HORTALIÇAS
EO 1

DEVER DA
TELEVISÃO

Paulo Maia

Adona-de-casa 

vai à feira livre •
ouve o apelo desesperado dos ven-
dedores de verduras e hortaliças:
"Compre, minha senhora, essa

aqui não tem veneno". Querem melhor exem-
pio da força e da responsabilidade da televi-
são numa sociedade ainda estabelecida na lei
da oferta e da procura, tendo o mercado co-
mo base e o consumo como força?

Acontece que a série Qlobo Repórter fes
um programa especial mostrando o envenena-
mento das verduras por pesticidas e o lmpac-
to foi tão grande que,podemos até dizer que
uma atividade econômica da sociedade foi se-
riamente abalada, se não comprometida, pelas
informações veiculadas — a dos plantadores
de hortas, que abastecem de verduras e hor-
taliças os mercados, principalmente os das
grandes metrópoles do Sudeste.

E' um raciocínio que vai mais fundo do
que poderemos pensar à primeira vista. E'
perfeitamente licito e não apenas isso, mas
uma obrigação inquestionável, o fato de o jor-nalista denunciar as coisas erradas em uma
comunidade, particularmente se afetam asaúde e a vida da população.

Mas é também muito perigoso abalar tcomprometer uma atividade econômica de-terminada se a base científica não é per-feitamente inquestionável e pode ser levan-
tada qualquer dúvida.

Os efeitos do Globo Repórter, a respeito
de nossa salada, na economia popular podemter sido mais nocivos do que o seriam os efeitos
dos herbicddas sobre as folhas verdes que todos
comemos, desde que a reportagem não tenha
sido baseada em fatos Irrefutáveis e real-
mente tão graves que sirvam para Justificaro estardalhaço. E isso vale para todos os pro-
gramas que têm sido produzidos naquela sé-
rie, que a Rede Globo de Televisão apresenta
todas as terças-feiras, as 21 horas. O pro-
grama sobre mercúrio nos peixes e, mais re-
oentemente, o especial, sobre a poluição no
mar também estão envolvidos nesse racio-
cinio.

fi preciso ter multo cuidado com essa on-
da sobre poluição, essa verdadeira moda da"preservação pela preservação'* da natureza,
pois ela pode e deve ser útil, mas pode tam-
bém —. e tal é o caso, conforme reconhecem
muitos ecólogos de bom senso --.esconder in-
teresses inconfessáveis em que pode estar sen-
do movimentado muito dinheiro. O professorJosé Tundisi, da Universidade Federal de São
Paulo, tem alertado insistentemente.para um
fato. irrefutável: nada há ainda de realmente
cientifico e sério em termos de ecologia e po-lulção no Brasü. Ninguém pode afirmar sem
qualquer dúvida nada, simplesmente porque' hão há pesquisas sérias a respeito. £ preciso
que o telespectador quando assistir a progra-mas alarmistas sobre a poluição e a destrui-
ção da natureza, pense bem sobre os excessos
de um e de outro lado.
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Ê preciso ainda que todos saibam que a
poluição é uma doença de nossos tempos, um
mal que resulta do progresso tecnológico e da
necessidade que esse progresso tem de des-
truir bens naturais de que necessitamos paranossa sobrevivência. O'ideal seria que o pro-cesso desenvolvimentista fosse sempre acom-
panhado de um programa de reabilitação ou
mesmo de não ferimento dos recursos na-
turais, mesmo em um pais como o nosso, em
que, conforme gosta de dizer com sobriedade
o ex-Reitor da Universidade Estadual de
Campinas — Unicamp — professor Zeferino
Vaz, a maior poluição entra pela sola dos pése se chama esquistossomose. O homem é mais
atingido aqui nesses trópicos pela poluiçãoda miséria e do progresso econômico e social.

Confundir defesa da preservação da na-
tureza com ataque à atividade econômica se-
cundária é, de uma certa forma, íazer o jogo
dos paises mais desenvolvimentos que queremnos manter escravizados a atividades econô-
micas primárias e ao seu próprio jogo de in-
teresses no mercado internacional. Infeliz-
mente, sem o apoio de uma ainda inexis-
tente base cientifica e pouco imunes às in-
fluências dos interesses que estão em jogo
na questão da preservação de nossos recursos
naturais, os programas de televisão que têm
abordado o tema — particularmente os já ci-
tados produzidos para a série Globo Repórter
— têm deixado escapar antigos e perigosos
preconceitos, que podem não apenas confim-
dir mas até influenciar negativamente o pú-
blico.

Gostaríamos aqui de chamar a atenção
mais uma vez para a responsabilidade dos
meios de comunicação social — particular-
mente os modernos e eletrônicos — sobre a
formação da opinião pública. Sua força exige
justamente uma responsabilidade social maior
e não se pode simplesmente, pelo amor a
denúncia e ao espetacular, influenciar de
forma negativa no processo produtivo de uma
sociedade, afetando uma faixa de trabalha-
dores, como os plantadores de hortaliças, ou
mesmo pondo sob suspeita toda a atividade
secundária da população, à base de insinua-
ções e tendo como fundamentos dados, no
mínimo, cientificamente duvidosos.
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DISCO BANHA | SENDAS PEO-PAG MAR E TERRA CARREFOUR
" Zona Zona 

Zona Zona Zona Zona Zona Zona Zona Zona Barra da
 Norto Su| Norte Sul Norte ¦ Sul Norto Sul Norte Sul Tijuca

LATICÍNIOS

mant. Vigor- (Mimo) - 200g 7^0 7^20 7£Õ 7,20 7,20 j 7,00 7,68 7,68 T^~- 7Í52 7>45
iog. Danone-.tradicional 5,20 5,20 4,98 4,98 5,20 ,5,20 5;50 .5,50 5,20 5Í20 5,00
iog. Chambourcy h- natural 4,35 4,20 4,20 4,35 4,35 4.70 4.35 ' 4;35 ; 4,20
requeijão Leco 20,80 19,50 2.1,50 . 21,50 23,10 23,10 -. 19,»:
leite Longa Vida Alimba 13,00 14,50 12,00. 12,00 14,00 14,00 12^00 •" —

SALGADOS

carne seca dianteiro '. 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37£Õ 37,00 37,00
toucinho de fumeiro 38,80 38,80 39,40 43,00 43,80 36,30 45,00 50,00 36,30 36,30 44,00
costela salgada 36,00 36,00 39,80 39,80 36,80 38,80 39,90 39,90 36,80 36,80 45,00
iinguiça paio 70,00 68,40 59,90 67,00 65,00 65,00 75,00 77,00 70,20 70,20 75,50

HORTIGRANJÊIRÒS

ovos - tipo grande 14,00 14,00 14,50 14,00 14,00 13,80 14,00 14,00 14,00 13,80 11,50
marca Caml Caml Caml Cani Canil Caee Fonef lei f. Crie». Cerni totem» Setenta Seteme

alface 3,00 3,00 5,00 3,50 3,80 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,50
: tomate 6,80 6,50 9,00 8,80 7,00 7,00 8,60 9,00 6,00 8,50 9,80
cenoura 6,00 6,00 4,80 4,80 5,00 5,00 10,00 8,00 6,00 6,50 7,50
beringela ! 5,50 5,50 8,00 7,50 6,00 6,50 8,00 11,00 5,50 5,50 6,50
abóbora 5,00 5,00 3,00 3,00 4,50 5,00 3,00 5,00 3,00 3,50 4,90
abobrinh» 8,00 7,00 9,00 8,50 7,50 9,50 6,20 10,00 8,50 8,50 11,20
ervilha 18,00 18,00 22i00 22,00 18,00 22,00 18,20 24,00 21,00 22,00 26,60
pepino 8,00 7,00 10,50 10,50 8,00 8*00 8,00 10,00 8,00 10,00 9,50
inhame 6,50 6,50 8,00 6,50 6,00 6,00 6,20 8,00 6,50 6,50 8,50
batate-doce 6,50 6,50 10,00 10,00 7,50 7,50 6,40 8,00 7,00 7,00 9,10
vagem 9,00 9,00 10,50 .10,50 H.00 9,00 12,00 12,00 10,00 12,00 -
cebola 12,00 11,00 12,00 12,00 Í2;00 12,00 11,00 11,00 11,00 12,00 14,40
att.o-200g . 8,40 8,40 8,40 9,60 8,40 8,40 16,00 16,00 9,60 9,60 15,87
batata-inglesa 9,50 11,00 11,80 11,25 11,50 11,50 3,75, 9,00 9,90 9,90 13,50

marca «M fa» | HB HST/htr» H»T HST Priwefce M—k» HW Cernem HST/lnttr»

FROTAS
. .imío 8,00 8,00 9,00 9,00 8,60 6,80| 7,90 10,00 7,50 7,50 8,50

laranja-pera 8,00 8,00 10,00 6,00 7;60 10,00 9,30 12,00 9,80 13,00 7,28
banana-prata 9,00 9,00 10,00 8,50 8,00 9,00 11,30 12,00 9,00 9,00 9,20
abacate 8,00 8,00 6,50 6,50 7,50 8,00 8,20 10,00 6,00 6,00 . 6,00
maçã 17,00 17,00 20,00 16,00 17,00 17,00 22,00 22,00 16,80 16,80 17;50

CEREAIS
arroz

merca
feijão'tipo

fubá de milho Granfinò
farinha de meia Tipity

8,60
Oe» N»|re

8,30

8,60
Alaste
8,30

6,70
8,60

6,70
8,60

¦ 8,60 8,60
Cr. te Malta Cde Ban.

8,30 8,30

8,30
5,90
9,30

Oafcrtele
8,30

6,90
Mela
8,30

6,50
8,40

6,50
8,40

8,60
•*et
8,30

8,60
*****
8,1»

6,90
8,50

6,90
8,50

8,00
HIT

8,30
8,00
8,30

7,00
8,30

7,00
8,30

8,50
Wa»
8,30
5,55

MASSAS
espaguete Ptraquê.— 500g
massinhas Adria — c/ovos
recreio Tostines

10,00
4,00
3,40

10,00

3,20

10,10
4,06
3,00

10,10
5,06
3,00

10,30
4,15
2,90

10,30
4,15
2,90

9,90
4,40
3,50

9,90

3,50

10,00
4,15
3,00

10,00
4,00
3,00

a,55
3,55
2,80

CAFt E ALIMENTAÇÃO INFANTIL • 
',,. 

:':'...'..'.:';';.¦'...',[.', 
'.,./.' 

\-""./. \ ,
Nescafé- lOOg 27,40 27,40 1 28>70 29,80 28,80 23,20 29,60 29,60 28,30 28,30 23,20
Ovoma-fine-suíço - 200g 25,60 25,60 23,98 23,98 27,10 27,10 28^00 28,00 25,00 23,60
elim. .nf. Gerbers«.g..l34g 6,20Y 5,75 6,70 6,55 5,75 5,75 7,10 6,60 5,80 5,80 5,25
•farútaGòlombói — 200g 7,85 7,85 7,85 8,55 7,85. 7,85 7,35 7^5 8,25 8,05 .-'
doce de leite Itamfoé- 800g 30,00 25,00 21,30 21,30 21,30 24,50 24,50 24,50 -
far. do aveia Quacker - 300g ¦-, 9,120 8,40 8,40 9,20 8,40 9,20 7,50

IATARIA

SUCOS E BEBIDAS

ista peequiaa i pehlicade tedae aa eextea-feirae.
O» ertites de preeoe mal» baixes, nome temporatte antro ee sepermarcades aatte eei netrlta

RETORNAM
SALADAS, RELAS

azeite Toureiro - 900ml 40,30 40,30 38,60 42,60 140,30 34,40 40,30 40,30 40,30 4JS& ~~"^
óleo de soja Violeta 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 ló,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,25
ervilha Etti - 200g 6,70 4,75 4,70 5,70 5,10 5,10 4Í90 4,90 5,70 5,70 5,40
sais, Bordon Viena - 200g 9,40 - 9,40 - 9,40 ^9,40 9;40 y 8,80
Pyrecica - 350g 9,40 9;40 8,75 8,75 9,95 9,30 8,20 8,20 9,95 9,95-6,30
rrwronglaolQca, 18,40 ,19,30 .18,60 18,60 17,95 14,45 17,00 17,00 17,40 17,20 H45
pêssego caíde Peixe - 450g 24,98 25,98 22,50 22,50 - ^- 21,40
f^untad*,yyilsp.n.Y .20,80 20,80 18,10 19,10 18,10 18;i0 19,60 19,60 18,10 . •-¦ 14,65
leite condensado.AAoça 11,52; 11,52 13,30 14,30 11,52 11,52 12,90 12,90 13,60 12,50 12,10
creme de leite Nestlé 16,60 16,60 14,50 16,78 16,60 13,70 15,90 15*90 16,60 16,60 13,70

E FRESCAS
As saladas voltam a mesa do

carioca nesta semana em que a ai-
face, fresca e com ótimo aspecto,
está-sendo oferecida por cerca de
Gr$ 4, a vagem baixou de Cr$ 14
para Cr$ 12 e a cenoura, em mé-
dia a Cr$ 7, está em promoção nas
Casas da Banha por Cr$ 4,80. Mas,
como não podia deixar de ser, hou-
ve altas: a cebola chilena, por
exejmplo, subiu para Gr$ 12 e a do

Rio Grande do Sul está por Cr$
14,40 no Carrefour.

Uma comparação com o mês
de abril, mostra que o requeijão
Leco que variava de Cr$ 16,40 a
Cr$ 20,50 é encontrado agora por
Cr$ 23,50 no máximo. Outras ai-
tas, comparadas com o mesmo
mês, atingiram também o leite
Alimba, fubá de milho Granfinò,
presuntada Wilson, pasta dental
Phillips e o desodorante Mistral.

suco de maracujá Maraú 22,00 22,00 27,60 27,60 28,50 27,60 27,60 —
suco de uva Superbom 15,70 15,70 12,70 16,80 15,70 15,70 15,70 15,70 9,80
CooihCola (média) 2,35 2,35 2,40 2,35 2,35 2,35 2,40 2,40 2,50 2,50 2,20
guaraná Brahrria 2,45; 2,45 2,35 2,35 2,47 2,47 2,85 2,35" 2,10 2,50 2,30.

OlfTROS
vln. de vinho Jurema - 750ml 8,00 8,00 8,00 - 8,00 8,00 8,00 8>00 Y .8,00
eaeitona verde - 250g 10,50 13,00 11,50 10,50 12,00 1=1,00 10,50 10,00 11,50 11,25 13,50
nrípstarda Savoril 7,60 7,60 7,90 8,50 ¦-- ¦¦¦¦-¦. 7,90 7,90 6,15

Vtririp. compl. Arisco - 300g 12,10 12,10 12,80 , 13,10 12,10 12,10 13,50 13,50 13,65 13,65 ,10,30
LIMPEZA f HIGIENE 
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PinhoSò. - 177ml10,20 ÍÕ^2Õ10,10 11,10 10,10 9,90 10,40 10,40 10,80 TÕ7Í8 
~

sabão em pó Viva— 600g 16,40 16,40 17,10 17,70 18,90 17,10 16,70 16,70 16,90 17,25
Vim Ck>rex—3O0g 7,60 7,60 7,80 8,80 7,90 7,75 7,75 7,60 7,60
pape, hig. Neve - 2 rolos 10,30 12,30 10,70 11,70 9,90 10,50 10,50 10,10 10,10 -
beleza ~~ ~ : 7~~' ; ' ~~—t—

xampu Silvikrin - 250ml 28,60 28,60 29,60 29,60 36;50 36,50 I 32,50 32,50 33,20 331ÕT !Ün
pasta dental Phillips—90g 11,50 11,50 10,98 10,98 11,50 11,50 11;30 11,30 13,55 11,45 10,25
desod. Mistral - 55ml 8,15 8,15 9,10 11,60 8,90 8,45 9,20 9,20 8,45 8,45 -
sabonete Darling - 90g 5,30 5,85 5,85 5,85 5,50 5,50 -

TOTAl 845,37 861,02 887,18 934,86 822,64 815,74 897,63 935,68 1803,70 820,20 ,768,35
-*pre«l. -*Pr«l- - * pni. - 1 pni. - t pre*-. - S presi. - 4 prã£ -IM - 7 pre* -IpaJ. - 11 prW.—netetalte netetalde netetelte neiMalrie netetelte Mtetalde ne letal 4» «e tetel é» Mtetalé» mtetalte sw Mel te

65,90 45,75 39,15 12,00 91,35 79,65 53,15 59,50 107,40 88,95 155,20

jpemieraetee: ZN: Oisco, Cante te lenfim, 324; Casas da Sanha, Cante te teafta, 1Mar a Terra, Cante te Senfiei, SM; íí. Disco, Silveira Campes, «7| Cem te Sentia, Siqueira CaaspM U), Sentes, JTerra, Ateteette Ferreira, ll| Carrefour, Km « te «le-Santes, tana. .
¦ *!&?•- ""J-*.*1' ??t:-p*9-l_f?-_c*"*> * ••"?lm> '*"»
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Cartas
CONSUMO

Retratação
A título de retratação, quero esclarecer

o seguinte: em carta minha, publicada em
28 de abril, sob o titulo extorsão legal, co-
meti uma grande injustiça com a Bras-Car
de Autoflnanciamento, Já que, por mal-en-
tendido de minha parte, vi na empresa um
órgão prestador de um mal serviço, o que,
Absolutamente, não corresponde à verdade.
A pouca atenção que dei ao contrato que
assinei, além do descontentamento momen-
taneo pela não liberação imediata de meu
financiamento, me fizeram dar uma nota-
precipitada. Hoje, após nova consulta ao
contrato, e diante da orientação segura dos
dirigentes da empresa, estou certo de que
se trata de firma correta, dirigida por pes-
soas bem intencionadas que respeitam, até
mesmo por força do contrato, o patrimônio
de todos os contratantes. De tudo o que fa-
lei na carta anterior, a única coisa certa é
que me achava aborrecido e transtornado
por causa do meu mal-entendido, e que me
excedi em extravasamento que me poderia
ser profundamente prejudicial. Antônio
Carlos dà Conceição — Rio de Janeiro.

Schindler

Há multo tempo que a Schindler, uma
vez Instalado o elevador (ou elevadores) em
edifícios do Rio, sobretudo nos residenciais,
deixou de prestar a assistência mecânica
que antigamente a empresa se impunha, já' que tem mais de 100 anos de atividade. Hoje
a Schindler, sem qualquer exagero, tornou-se
a maior preocupação dos síndicos • condo-
minos dos edifícios do Rio onde conseguiu
instalar elevadores. Não é o caso apenas do- nosso edifício — Av. Epitáclo Pessoa, 2B68
— pois há vários outros na cidade preju-
dlcados pela Schindler, como verifiquei pes-
aoalmente na Divisão de Instalações Meca-
nicas, da Secretaria Municipal de Obras,
repartição sob a direção do engenheiro Al-
berto Cumplido de Santana. Ele mesmo me
declarou que a Schindler é um caso perdido
e que, se pudesse, suspenderia suas ativida-
des no Rio.

Disse mais, que na Comissão Intermi-
nisterial de Preços se cogitava de medidas
econômicas para colocar a empresa dentro
dos padrões de outras congêneres/Revelou
que há montes de processos na Divisão,
contra a Schindler, todos por péssimas as-
slstência mecânica e elevados preços. Se-
gundo, ainda, o Sr Cumplido de Santana,
todos os esforços feitos junto à empresa
para melhorar os serviços resultaram vãos.
A nossa queixa era mais uma.

Alguns exemplos da roüna de atendi-
mentos da Schindler: orçamentos perlódl-
cos, com relação de peças a serem substi-
toldas, e prazo para execução, na maioria
das vezes sem conhecimento prévio do sin-
dico e as razões do orçamento. Chamada
para uma emergência, nem sempre aten-
de com a urgência necessária, e, após os.
reparos, outros chamados têm de ser fei-
tos, em um nunca acabar de pequenass
despesas que, no cômputo geral, se tornam
grandes. Como se vê, a empresa trabalha
a seu modo e preço. Luis de França Ribei-
ro — Mo de Janeiro.

ÔriÊbus

prejudicado. Emilia de Azevedo Viana —
Rio de Janeiro.

Móveis
Através do JORNAL DO BRASIL, tomei

conhecimento da empresa Sente Só, f abri-
cante de móveis, com escritório ná Avenida
Presidente Vargas e fábrica em Nova Igua-
çu. Comprei tuna secretária, duas cadeiras
e duas cestas de lixo, pagando à vista.

A secretária chegou com defeitos no
acabamento e sem fechadura. Apesar dos
telefonemas e dos telegramas, até hoje não
recebi explicação dè espécie alguma e nem
a mercadoria foi trocada ou reparada.- João
M. de Freitas — Nova Iguaçu (RJ).

Cobrança indevida
Assinante que sou do telefone 227-0458,

venho, através da presente* apresentar o
meu profundo pesar pela insistência da
Telerj em cobrar, nas contas dos meses de
dezembro, março e maio, uma ligação que
teria sido feita de João Pessoa, telefone
0007001, no dia 10/8, ás 12hl0m, a cobrar no
meu aparelho. Acho um absurdo, pois desde
dezembro venho batendo na mesma tecla,.
ou seja, dando a minha palavra no sentido
de demonstrar o erro constatado, porquanto
trabalho em regime integral das 8 as 17h,
e também pelo fato de ser eu a única mora-
dora do ap. 104 da Rua Sá Ferreira, 142,
não havendo, portanto, nenhuma pessoa em
minha residência que pudesse autorizar se-
melhante ligação.

No dia 27 de março, estranhando o não
recebimento da conta, entrei em. contato
com o Depto. Comercial de Ipanema, soll-
citando o total a pagar, a fim de providen-
dar a sua liquidação. Após tomar oonheci-
mento do mesmo e, achando-o um tanto
elevado,- indaguei o porquê; logo fui infor-
mada de que se tratava da célebre ligação
de João Pesada. Aproveitando a oportunl-
dade, solicitei da funcionária que procuras-
se averiguar o fato, pois tal ligação já ha-
via sido deduzida da conta de dezembro. A
seguir, a assistente solicitou o meu compa-
redmento àquela Agência, pois somentçpa-
garia a conta normal, isto é, seria diminui-
da a citada ligação, o que foi feito pronta-
mente por mim no dia seguinte.

Ao receber a conta deste mês, e cons-
tatando um saldo anterior de Cr$ 104, con-
tatei novamente aquele Depto., através dá
funcionária de nome Raquel, a fim de expor
o acima mencionado e solicitar, mais uma
vez, a dedução daquela importância, flcan-
do a mesma de entrar em entendimento te-
lefônlco comigo, no sentido de colocar-me
a par das averiguações que Iria faz». Como
não recebesse de parte daquela funcionária
nenhum esclarecimento, resolvi telefonar
novamente e solicitar da mesma uma solu-
ção urgente para o caso, em vista de o ven-
cimento expirar no próximo dia ,28. Depois
de aguardar 15 minutos no aparelho, fui
aconselhada por aquela assistente a liquidar
desta vez a conta, ficando, posteriormente,
de averiguar o fato. Ora, se desde março o
Depto. Comercial da Telerj de Ipanema não
tomou nenhuma providência, como irei es-
perar agora, depois de pagar uma ligação
não autorizada e nem tio pouco recebida no
meu aparelho, que- o fato seja realmente
consumado?

Quero reclamar contra a falta de res-
peito das empresas de ônibus que servem à
Tijuca para com: o público. A linha 405 ti-
rou dois terços dos ônibus em circulação
e deixou rodando os mais velhos e sujos.
Com isso, temos que esperar até 50 minutos
por ônibus que no segundo ponto da linha
já estão lotados. A empresa Alpha (fres-
cjoes) não respeita o itinerário marcado t>
seus carros não passam pela Rua Barão de
Mesquita. Com essas coisas, o tljucano está

Sentindo a ineficiência e a desorgani-
zação dessa Companhia, estou lhes remeten-
do a presente carta na esperança de atingir
pessoas oom mais noção de responsabill-
dade e organização. Assim, também, remeto
cópia ao JORNAL DO BRASIL para que,
caso não consiga com a divulgação através
de um jornal de grande circulação, atinja
os órgãos governamentais que norteiam a
telecomunicação em nosso país. Honorlna
Lopes — Rio de Janeiro.
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Óieo Violeta.
um quarto de século

com uma saborosa cotação na
mesa dos brasileiros.

olvebra Çi '.odas as boas casas do
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Filatelia

UM PINTOR QUE NÃO FAZ
NUNCA O QUE ESTÁ NA MODA
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Tanto na pintura como na cerâmica e guaches,
Cargaleiro segue os mesmos temas. Os óleos são
grandes-e as cerâmicas formam painéis imensos

M ANOBL Cargaleiro
começou fazendo cera-
mica ("Mas a cerâmica
entra aqui Como o limi-

te .de um apelo, como o da pintura
de. Miguel Ângelo é a escultura" —
escreveu VirgUio Ferreira na introdu-
ção de um livro sobre o artista), to-
mou coragem e mostrou sua pintura,
mudou-se para Paris e passou pelas
dificuldades de todo artista, princi-
paímente estrangeiro, até conseguir
uma estabilidade de critica e merca-
do- Isso na Europa.

Cargaleiro esteve agora no Brasil;
expôs guaches em Brasilia e para abrU
e -maio próximo já tem marcadas
duas mostras: a primeira faz» partede uma série que inaugurará o Mu-
seu.de Arte Moderna de Porto Alegre
• a segunda está programada parao MAM paulista.

Português de Chão das Servas,
Cargaleiro saiu de Lisboa em 1957 pornecessidade de abrir seu campo de
visão e por ter tido problemas com
O Governo: ganhou um concurso mas
foi proibido de realizar seu projeto.Logo depois ganhou uma' bolsa-de-
estudo do Governo italiano e foi es-
tudar em Paenza, Roma e Florença.
Durante 10 meses viu os mestres ite*-
lianos para finalmente mudar-se paraParis, onde já está há 21 anos:

. — Fui com imensas dificuldades.
Vivi de maneira simples e com mui-
tos sacrifícios, mas sempre do meu
trabalho. Durante três anos' não ven-
di nada. Era obrigado a visitar For-
tugal de tempos, em tempos para
vender. A primeira coisa que fazia
logo que voltava & França era com-
prar a passagem de volta a Lisboa.Seu único luxo era adquirir um
bilhete de trem de primeira classe:

Eu já tinha uma boa forma-
çao, mas tive a humildade de partirdo zero. Porque o ir para Paris é fá-
cU, mas se, ao chegarmos lá, não ti-
vermos a disponibilidade e a coragem
de nos sentirmos felizes com o pouco
que temos, não poderemos nunca fa-
zer coisas grandes.

Em 1959, fez parte de uma cole-
tiva na Galeria dé Edouard Loefo, ao
lado de Bryen, de quem ficou muito
amigo, e outros. Individualmente, po-rém, só em 1963 consegue expor, na
Galeria Valente Schmidt:

:— Se eu. tive ajuda? Acho que a
maior ajuda que temos é o trabalho.
Em Lisboa cheguei a ser professor,mas o pintor deve pintar:

Cerâmica ele ainda faz, geral-mente de encomenda, como o painelde- azulejo de 40 metros quadrados
para o Palácio da Cultura Francesa,
na cidade de Limoges:

Não faço mais por falta de
tempo. Sou um pintor que leva tem-
po a pintar. Mas gosto da cerâmica,
uma maneira de eternizar. Resiste
muito mais ao tempo. E uma das ra-
zões da obra d'arte é perpetuar-se.Confessa procurar, em seus tra-
balhos, tornar a vida mais agradável,"no bom sentido":

De certa maneira a minha pin-tura é abstrata, mas tem sempre re-
lação com a vida, com a natureza,
com a poesia. Tenho até pintado qua-dros só com poemas, como há poucofiz com Carlos Drummond de Andra-
de e já fiz com Fernando Pessoa.

Na pintura, embora sua arte seja
bem diferente, confessa "ficar louco"
com Giotto, Morandl, Cézanne, Paul
Klee e Bonard. E lembra que, em Pa-•ris, seu atelier há muitos «nos fica
na Rue des Grande Augustlnes, onde

Plcasso também teve um atelier e
onde morou Braque. Dos brasileiros,
cita Volpi, Guignard e Waissmara.Fi-
ca empolgado quando fala do escul-
tor: ...,.._.

Tenho em minha sala de tra-
balho uma escultura de Waissman e
as pessoas ficam sempre deslumbra-
das ao vê-la."Para 

quem ataca a pintura con-
temporanea, Cargaleiro tem um ar-
gumento pronto:Cada época está sempre refle-
tida na pintura. Se a arte do nosso
tempo é criticada, creio que o é por
pessoas inadaptadas & vida deste tem-
po. ..

E, se venceu em Paris, foi porcontinuar' a fazer arte portuguesa,
sem abandonar suas raízes, Ugãdo j
sempre à sua cultura:

Não se deve fazer nunca o que
está na moda. Isso outros já fizeram.
Portugal não tem uma tradição de
pintura, mas casos isolados, sem an-
teeedentes nem conseqüentes. Se
olharmos Van Gogh, por exemplo, te-
remos a Impressão de que ele não teve
nem pais nem filhos, fi isso o que
acontece na arte portuguesa: tem
coisas maravilhosas que não tiveram,
nem antecedentes nem conseqüentes.
Não havia na pintura, como aconte-
ceu com a cerâmica, uma continui-
dade. ,

Hospedado em casa de amigos, no
Rio, Cargaleiro pretende preparar
suas exposições brasileiras no BrasU,
em Petrópolis mais precisamente:fi fundamental um inteream*-
blo cultural entre Brasil e Portugal.
Tanto na literatura como em artes
plásticas e música. São paises com
uma função importante a desempe-
nhar na história da arte moderna.
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Diariamente, de 4a. a 2a. feira, das 23*00 és 24*00 horas.» RADIO JORNAL DO BRA-
SIL/AM e o BANCO MINEIRO S/A apresentam: NOTURNO. Os últimos lançamentos em
discos, entrevistas sobre "shows", teatros, livros* • sugestões dos ouvintes. Aos sábados a
retrospectiva da semana (os melhores momentos do NOTURNO). Aos domingos, Jazz e
Blues. ,. ' -'
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Banco Mineiro S.A.

- o banco que ouve você.
Lider do GrupoFinanceiroHércules

RÁDIO JORNAL DO BRASIL AM 940 KHz
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O CREVIE DO
MISSIONÁRIO

Carlos. Alberto L. de Andrade

Nas comemorações do
bicentenário das
viagens de descoberta das
ilhas do Havaí
realizadas pelo Capitão
inglês James Cook,
um estudo filatélico
intenso vem sendo

realizado sobre as
primeiras emissões de
selos das ilhas que
compõem o arquipélago
que é hoje a 50a. unidade
dos Estados Unidos da
América. Um dos temas

mais atraentes desses
estudos é o fascínio
que levou muitos
colecionadores a cobiçar
os selos chamados"missionários", objeto
mesmo de um crime de
morte na França.
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Mal impressos, feios e raros, os primeiros selos emitidos
pelas ilhas do Havaí são hoje as mais f

cobiçadas peças da filatelia internacional

A 

explicação veio rápi-
da e entusiasmada.
Aquele era um dos
mais raros selos do

mundo. Bra chamado "mis-
slonário" em virtude de sua
utilização ter ficado q u a s e
que restrita aos membros das
missões religiosas norte-ame-
ricanas . que . existiam nas
ilhas. O de dois cents era mais
raro por servir de franquia
para Jornais, objeto usualmente
não guardado pelas pessoas.
Existiam^ pouquíssimos exempla-
res desses selos. Em Paris somen-
te dois conhecidos: o de Mon-
sler Léroux e outro em uma cole-
ção que deveria ser leiloada em
breve.

Os comerciantes não sabiam
nada sobre uma possível, venda
do exemplar da coleção Léroux
que, conforme ouviram do pró-
prio filatelista, era lnvendável.
Ali havia algo estranho, raclo-
cinou p detetive ao comparar as
informações obtidas com. os
dados que já eram de seu co-
nhecimento. ,

Gaston' Léroux não se en-
contrava em dificuldades flnán-
celras e as pessoas a ele liga-
das mais intimamente nada sa-
biam sobre a venda do selo. O
campo era vasto para Investi-
gações, mas, poderia resultar
numa pista útil.

Oficialmente encerrado o
processo, com a não Identifica-
ção do móvel do crime e do cri-
minoso, o inspetor decidiu prós-
seguir sozinho na busca do as-
sassino, seguindo a possivel pis-
ita do selo de dois cents.

Três meses após, havendo-
se insinuado junto ao mais pró-
ximo dos colegas fUatellstas do
colecionador assassinado, suas
suspeitas recaíram sobre Hector
Giroux, personalidade bastante
conhecida nos meios íilatélicos
do continente e da Inglaterra.

Uma noite, havendo ganho
a confiança de Giroux,-íoi con-
vidado por este para conhecer
seus selos. O Inspetor Barrouin
iria, finalmente, comprovar ou
não suas suspeitas.

A reunião prolongou-se até
altas horas da noite, com o an-
fitrião reservando sempre sur-
presa sobre surpresa quanto à
excelente qualidade de seu acer-
vo filatélico.

Por íim, num arroubo de or-
gulho, exibiu a Gaston Bar-
rouln, o que considerava seu
maior tesouro: um selo de dois
cento das Uhas havaianas, emi-
tido em 1851.

Na noite de 22 de junho de
1892, a delegacia da Rive Gau-
che da Policia parisiense eníren-
tava um dos mais sufocantes
movimentos já registrados no
quente verão francês daquele
ano.

O Inspetor de ia Classe Gas-
ton Barrouin, o "velho" como era
conhecido nos meios policiais,chefiava a turma de serviço e
aguardava pacientemente o tér-
mino do plantão para buscar o
ar arejado do "Quartier Latln"
onde levava pacata vida de sol-
teiro, cultivando suas rosas e se-
lecionando os poucos selos queseu baixo salário lhe permitiacomprar.

A chamada da turma de ron-
da o surpreendeu quase de sai-

da do prédio escuro da delega-
cia, no momento do término do
plantão. Um assassinato fora co-
metido em um apartamento de
classe média alta no centro do
bairro.

A vitima era o conhecido co-
merclante e filatelista premiado,
Gaston Léroux que vivia sozi-
nho em meio a sua cobiçada co-
leção de antigüidades e selos. O
crime fora cometido horas antes
e descoberto pela criada do co-
merclante ao entrar em seu es-
critério no final da tarde. Du-
rante todo o dia ele permanece-
ra com' a porta fechada, até quelá chegou Madame Laurétte, em-
pregada de confiança de Mon-
sler Léroux há dezoito anos.

As investigações não Indica-
ram, a principio, nenhuma das
causas habitualmente reconheci-
das para crimes dessa natureza.
O assassinado era homem de há-
bitos metódicos, temperamento
controlado' e bastante tímido.
Seu circulo de amizades era pe-
queno e selecionado entre os co-
merciantes seus colegas de pro-fissão e alguns poucos filatelis-
tas e antiquados.

No apartamento, após minu-
ciosa busca da equipe técnica de
investigações criminais e a con-
frontação dos resultados com os
depoimentos da camareira e de
um sobrinho da vitima, consta-
tou-se não haver sido tirado he-
nhum objeto, por mais valioso
que fosse. Nas estantes continua-
vam intactas as porcelanas da
dinastia ming, os pratos do ser-
viço de Luiz XVI e as obras ra-
ras de escritores franceses. Os
móveis do periodo napoleônlco
estavam em seus lugares. Os ál-
buns das coleções de selos da
França, da Inglaterra, dos Esta-
dos Unidos e das Uhas do Pacl-
fico, estavam em sua estante fe-
chada a chave.

¦ ¦ ¦
O mistério se alongava e as

Investigações conduziam o inspe-
tor Barrouin a um dilema* prós-
seguir às cegas ou dar por en-
cerrado mais um crime mistério-
so na sua jurisdição?

A curiosidade de filatelista,
no entanto, o levou a manusear
os álbuns encadernados com cou-
ro italiano, onde estavam dis-
postos os selos de um cuidadoso
colecionador. No frontispicio de
cada um dos álbuns figurava,
manuscrita em bonita caligrafia,
a relação dos selos de cada cole-
ção.

Ali estavam as raridades so-
nhadas pelo filatelista Iniciante
que era o Inspetor de poUcia que,
admirado, folheava os álbuns.
Aqui seis exemplares do "penny
black" catalogados de acordo
com pequeninas variações. Mais
adiante eram séries completas de
selos da Segunda República
francesa., classificados meticulo-
mente. Em outro dos álbuns a
série completa dos selos dos Es-
tados Confederados da América
do Norte.

Eram selos valiosos que qual-
quer pessoa, mesmo um leigo, sa-
berla apreciar como um verda-
deiro tesouro que era. As indi-
cações que precediam cada cole-

ção estavam corretamente dis-
postas nas folhas cartonadás
margeadas em azul celeste, comi
o traço firme cercando o selo.

A cansativa investigação
chegava ao íim e o inspetor já
prenunciava o momento de dei-
xar o caso e entregar-se a ou-
tros problemas que se acumula-*
vám em sua mesa. Até o momen-
to a única coisa proveitosa que
ali fizera era a verificação pes-soai dos álbuns de selos.

Na tarde do último dia mar-
cado para as Investigações no
local do crime, nos meados de ju-
lho daquele ano, chefiava ele
pela derradeira vez, como acre-
ditava, a equipe técnica que efe-
tuava a confrontação da relação
de bens do morto cornos objetos
existentes na casa, quando, mais
uma vez, foi atraido pela estan-
te dos álbuns de selos.

Ali começou a folhear o que
relacionava os exemplares das
ilhas do Pacifico. A mesma or-
dem que existia nos outros ál-
buns, destacava aquela coleção.
Apenas as margens mudavam de
tom e a tinta ali empregada fo-
ra a de cor verde, ao contrário
do azul que servira para realçar
os outros selos.

No entanto, na relação de se-
los das Ilhas do Havaí, havia
uma incompreensível falta, o
primeiro selo emitido pelo então
domínio britânico, no valor de
dois cents de dólar, não estava
no espaço que lhe fora, em des-
taque, reservado. A classificação
Indicava perfeitamente o exem-
plar, com uma pequena remissão
feita a bico de pena no lado es-
querdo da folha: Havaí — Ia
emissão — 1851 — valor de dois
centavos de dólar — moeda nor-
te-americana — selo da série
chamada "missionária" — adqui-
rido em 1877.

Apesar de-estranho, o fato,
no primeiro Instante, não cha-
mou a atenção do policial. Algo,
entretanto, ficou gravado em
seu pensamento, levando-o a
pesquisar sobre o selo faltante.

Em um contato na casa
Yvert, os editores e comercian-
tes de selos que ele tão bem co-
nhecia de suas rondas pelo cen-
tro da Capital francesa, inda-
gou sobre o selo de 2 cents das
Uhas do Havaí. Sua curiosidade
se prendia também ao fato de
um domínio britânico emitir se-
los em moeda centesimal não
utilizada pela Inglaterra.

Na manhã seguinte o cole-
clonador foi preso e acusado do
assassinato de Gaston Léroux.
Em seu depoimento perante a
corte da justiça de Paris, Héc-
tor Giroux confessou a autoria
do latrocínio, praticado, segun-
do ele, após inúmeras e infru-
tiferas tentativas de comprar de
sua vítima o único selo que f ai-
tava em sua coleção.

Gaston Barrouin aposen-
tou-se poucos anos depois. Em
suas memórias descreveu em
minúcias o que chamou de "o
crime do missionário". Seu le-
gado, ao morrer, incluía, para
dois sobrinhos e sua irmã Ma-
rie, entre outras coisas, uma
grande coleção de selos da Fran-
ça, de pequeno valor, e nenhum
selo emitido pelas ilhas do Ha-
vai.
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JERÔNIMO FERREIRA VERÍSSIMO

r
PROBEMA N.° 239

R

L
H

1. ALGARISMO (5)
2. AMAMENTAR (6)
3. AMOIECER (6)
4. CHAPA DE METAL (6)
5. COPRIR DE UJES (6)
6. CONJUNTURA (5).
7. DIAPASÃO (6)
8. DILACERANTE (9)
9. FERIR COM LANÇA (7)

10. LAÇO PEQUENO (6)
11. LADRAR (S)
12. LASTIMAR (S)
13. LATADA (7)
14. LIGAÇÃO (S) /
15. LODO (4)
16. PALAVREADO (5)
17. POLIR (5)
lt. QUALIDADE (4)
19. RELATIVO A LINHAS (6)
20. SUAVE (4)

PALAVRA-CHAVE: 14 LETRAS

Consiste o IOGOGRIFO em encon-
trar-se determinado vocábulo, cuja»
consoantes já estão Inscritas no qua-
dro acima. Ao lado, a direita, é da-
da uma relação de vinte conceitos,
devendo ser encontrado um sinôni-
mo para cada um, com o número de
letras entre parêntese», e todo» «o-
meçadot pela letra inicial da pala-
vra-chave. A» letra» de todos o» »i-
nônimos estão contida» no termo en-
coberto, e respeitando-se a» letras re-
petidas.

Soluções do problema n.° 238: Pa-
lavra-chave: TESTEMUNHAR - Par-
ciais: termas; tema; terna; transe; tes.
ter; tentam»; treta; tesa; terra; teta;
tra«te; tune; turma; tere»; tentar; te».
temunha; temer; tnura; ttnue; teute.

HORÓSCOPO JEAN PERRIEI

FINANÇAS AMOR SAt-DE PESSOAL
CARNEIRO - 21 de março a 20 de abril

Estude com atenção qual-
quer nove proposta. Culdt
bem de tuas negociações
• do» assunto» . em . ihstan-
che. (Toa chance nas espe-
culacõee e nos jogos.

-TOURO-21 de abril a 20 de maio

Voei não deve esperar mui-
'to de sua vida sentimental,
cem Vi nu» ainda em quadra-
tura. Evite a» diicuuõet a
aa mentira».

Leve» indisposições de-
vida» a seu nervosismo
e impaciência.

toas relaçõe» cem ami-
«ot. Distraiais mal», vi
ee lastra.

H Voe* deverí tomar uma
dechio Importante ou as-
sfaiK um contrato, pois o
dis i benéfico para isto.
Evita as "fofocas" no sstor
profissional.

Com Vênus em síxtil, uma
pessoa sfstuess a sinesrs
concrstissri isua sanhas.
Bom clima .familiar. Convi-
da mus emitas (a»).

OtMEOS — 21 de maio a 20 de junho

Sua vista estará ssnst-
vel, não trabalha com
luz forte demais. -

Nãe siga as csnsslhoa
da pessoa» ciumenta»,

pois vecl atti cem ra*
sie.' -

D Voe* encontrará uma pes-
soa influente que poderá
s|udá-lo (a). Isto «erá pro*
vsltoso principalmente no
plano financeiro. Estudo»
favorecido».

CÂNCER-21 de junho a 21 de julho

Nãe magoe a pstsea smada
deixando ds cumprir s sus
palavra. Saiba qua as svsn-
turas nie darie resultado»,
¦am clima familiar a cem
ssut filhes.

Controla s sus alimen-
tação a não tome be-
bidas multo geladas.

Se vecl quitar dar um
presente, lnfermo.se da.
quila que pode ssr msis
útil.

im\

KH
Dia muito .ativo, marcado
per lucros no setor finan*
ceiro. No ssu .trabalho, vo-
et encontrará a recompen-
aa de ssu» esforços a a
compreensão da chefia

teAO - 22 de julho a 22 de agosto

Você encontrará uma pessoe
interessante para • ssu fu-
tura, sem Vênus ne seu
signo. Nie deixe panar as-
tá oportunidade. Pede re*
aolver os seus problemas.

Risco de rnoléítls' con-
tegtose, evite o» luga*
re» . freqüentados de-
mais.

Os resultados qua vecl
obtiver dependerão uni-
semente de sua diploma,
cia.
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Aproveite ds lorte para ini-
elK uma .transação imobi-
Diria a tratar de todos os
problema» que poderão sur.
glr. Não discuta com seu»
superiores.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Ette dia ssrá neutro. Mas,
cuidsdo com e. sua imagina.
fie e cem ssu entuiiaime,
pois você poderá sofrer ume
grande decepção. Nie sfle-
cuts em familia.

Saúde boa, riío drama*
tlze seus pequsnot ms-
Is».- ¦•¦¦¦..«.•;...;j-'Y. ,

Nie hesite em dar pre*
vas de sua generesids*
de, vecl será recompen.
sada (a).

m Soluçlo para problema no
sstor financeiro a proposta
Interessante. Todos os es*
tudo», escritos e solicitações
serio favorecidas. Aja.

Cam Vênus em síxtil, você
saberá criar aa seu redor um
clims verdadeiramente bená-
fico. Esta dia sentimental
será cheio de alegrias e de
enesnte. Aproveite.

Nada de exageros ou
de esportes ytolsntoa,
procure manter ssu
squHIbrio.

BALANÇA- 23 de setembro a 22 de outubro

Ssu estado de espirite
deixará s dessjsr. Re»|e
e «embata suas dúvidas.

Cuidado, certos problemas
no setor financeiro devem
ssr enfrentados com muita
prudência. - Carta» peitos»
lhe ferio propostas duvido-
sa».

Cem Vênus sm quadratura,
aerá difícil manter um clf-
ms da harmonia cem e pe».
soa amada. O melhor ssrá
convidar seus amigos.

ESCORPIÃO — ?3 de outubro a 21 de novembro

Se você tiver tendência
sm. engordar, cuide-se.
Não coma dentai».

As dificuldades que você
encontrar, estaria ape-
na» na sua imagina;se.

a Plano financeiro benéfico.
Se|e prudente, ss você ti-
ver um antigo problema ps.
ra resolver. Não assuma
compromisso». Viagem de
negócios favorecidas.

Dia benéfico, com Vênus em
trígano. Entusiasme, visite
de amigas, encontro limpe*
rade. No plane familiar, im-
previstos pedem surgir.

SAGITÁRIO — 22 de novembro a 21 de dezembro

Cuidado,, porque uma
decepção poderá preju*
dicar a lua forma fisica.

Você pede • deve
ganiisr a sus «ata,
de a deseraçie.

EB
Dia pernicioso. Complicações
por causa da seus amigos
(ss). Negócios Irtiglosos qua
voei poderá resolver muito
bem, Chanca,' se você é fun-
donário (o).

Dificuldades s. complicações.
Evite ot mal-antendides. Cul*
dado cem ea problemas fa*
miliarea e cem seus filhes.

Dores musculares o nas
articulações. Evite os es*
forço» violentos.

•oe» perspectivas para
tudo a qúe te rslsciensr
cem sua cass.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

M Dta benéfico.. Suas negocia.
{Ses se desenvolverão gra-
çts a seus smigot. No le-
tor profissional um aumen-
to de salário, ou uma pos-
«(vai mudança.

O deminio sentimental ssrá
difícil, com Vênus sm epe*
sição. Veeê duvidará des
sentimento» ds pesies ama-
da a des ssu». Devido e Is*
to, você procurará. '

AQUÁRIO — 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Tudo irá bem, ma» evi-
te' ae discussões. Cuida*
do com seu nervosismo.

Você multiplicará seus
esforço», mss sen) suces-
se. Tenha paciência. .

Aproveite deste dia. Escritos,
negócios e viagens favore-
cldas. Você conhecerá pe»-
soes muito influente» que lhe
ajudarão muito no futuro.

Plans sentimental neutro.
Uma transformação podará
acontecer na sua vida, e se*
rá proveitosa pare e future.
Satisfação em femilia.

Uma dieta' dará bons re-
fultados. Tome vitami*
na B.

Nie se esquece «
silencie vale oure.

PEIXES — 20 de fevereiro a 20 de marçom Grandes possibilidades. Vo-
cê poda fazer novos proje-
tos. Grande inspiração e in-
tutçio no» seus negócios.
Aja sozinho (a), será melhor.

A grande felicidede continua
com Vênus em trigone.
Aproveite para faiar proje-
to» pere e teu future. Boa
harmonia am família.

Saúde boa. Ma», multa
prudência se você guiar.

Não fale de um projete
entea de ter d* realisá*
le.

CRUZADAS CARLOS DA f UVA

HORIZONTAIS — 1 — o que i amigo e partidário dos
franceses. 10 — sentir horror a, aborrecer. 11 — diz-se
do» animais que habitam ou nidificam entre pedra», ou
nas fendas dos rochedos. 13 — planta da família das fi-
tohocáceat. 14 — fragmento musical acrescentado como
apêndice conclusivo de uma peça em que há repetições.
15 — rebate, contesta. 17 — indivíduo de uma tribo
indígena extinta, que habitou no» Campo» Novo» de Pa-
ranapanema. IB — (ant.) alnas (antiga medida de compri-
mento de três palmos). 19 — dança portuguesa, sensual
a detenvolta, também conhecida no Brasil no séc. XVIII,
a provavelmente antecessora do lundu, ao qual se asse-
melhava. 21 — uma das partes da dobradiça, que se liga
a outra pelo pino. 22 — designação do gênero de plan-
ta» labiada» a que pertence o manjericão. 24 — rio da
Polônia' que nasce no maciço dos Sudetos, atravessa a
Silésia e deságua no mar Báltico. 26 — iurisconsulto fran-

cês (1808-1868). 27 — verme que se desenvolve onde ha
matéria orgânica em decomposição, verme que se cria'
na madeira e a fura. 28 — árvore da família das estei-
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culiáceas cuia semente contém alcalóide» tônico» e apa*
ritivos. 29 — qüe vime em lugar despovoado.

VERTICAIS — 1 — o que tem aversão, repuHe aos fran-
ceses. 2..— próprio para a formação de pedra». 3 — órvo--
re da família' da» anonácea», de flore» hermefrodita», e
qua fornece madeira castanho-alvacenta, própria para car-
pintaria, tendo a casca propriedade» odorífera». 4 — pai-
sagem constituída de vários compassos, qua ss screscen-
tam a um trecho de música, para terminar com mais
brilho. 5 — árvore mellácea. 6 — disfarçados, dissimula*
dos. 7 — que não têm nome, não designadas. 8 — can-
tada para adormecer as crianças. 9 — medida grega de
comprimento. 12 — embaraçar, atrapalhar. 16 — engenho»
poéticos, imaginações criadoras, .alemos, impirações. 20
— elemento de composição usado em Química, prefixado
ou sufixado, para indicar a presença de amônie ou amo-
niaco. 23 — mineral formado por grandlo» de zirconite
misturados com monazita, que lhe empresta uma colora-
ção amerela semelhante à do ouro. 25 — sufixo que em
Química indica os hidrocarbonetos não (aturado» com du-
pia ligação. Léxicos: Melhoramento», Fernando, Aurélio,
laudelino e Catanova».

\
CÍRCULO ENIGMÍSTICO PAULISTANO

No dia 10 próximo o CEP ettará recepcionando o»
confrades cariocas, ao ensejo da» comemoraçõe» do teu
26° aniversário. No Rio, a coordenação da caravana está
a cargo do confrade UENIRI. Informações pelo fone
281-8786 a noite.

SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR

HORIZONTAIS — estafrloma, ata, eril,panela , ema, orna-
cefalos, retóricas, aro, aganar, da, oraca, ibibora, eu, cal,
cajuas, paraíso. VERTICAIS — esporádico, tanato, «teco,
falera, le, orelana, mimosaceas, alas, ameraba, afigurar,
acaraja, rauso; ab, il, oca, ui.

Correspondência • remessa dt livros • revistas para:
Rua das Palmeiras 57, apto. 4 — Botafogo — IC-02.
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CHARLES M. SCHULZ

DEVER ?'NAO, PESSO-
RAÍ EU ME ESQUECI
DB FAZER O OEVÊR
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A. C. JOHNNY HART'
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MAMO PEDROSA A ARTE ESTÁ EM DECADÊNCIA
MAS OS SINDICATOS ESTÃO VIVOS Entrevista a Cícero Sandroni

Em 1970, Mário Pedrosa asilou-se
na Embaixada do Chile no Rio de Ja-
neiro. Imediatamente The New York
Times Book Review pubUcou uma
carta aberta de mais de 100 persona-
lidades internacionais, responsabili-
sando o Governo brasileiro pela inte-
gtidade física do crítico e escritor.
"Nós, os intelectuais e artistas qne as-
sinamos esta carta, recebemos com
indicação e apreensão a noticia da
ordem de prisão expedida pelo Go-
verno brasileiro contra o escritor e
crítico Mário Pedrosa" — dizia a car-
to-em seu primeiro parágrafo. E logo

-após o último, nomes como os de Ale-
xander Calder, Picasõo, Henry Moore
e Max BÜ1.

A apreensão de artistas e intelec-
tuais de todo o mundo era justifica-
da: aos 70* anos, ameaçado de ser pre-
so, Mário partiu para o exterior. Pas-
Sou sete anos no exílio, trabalhando
na organização de museus, na pro-
dução de livros, dando aulas e con-
ferências. Hoje, de volta ao seu apar-
tamento de Ipanema, prossegue em
incessante atividade intelectual. As
vésperas de completar 78 anos, é en-
quanto sua .mulher; Mary, mergulha
na traduçto do Finnegans Wake, de
Joyce, e em estudos joyceanos, Mário
lê, estada e escreve de 10 a 12 horas
por dia.

Z1 Para a conversa entre amigos,
senta-se à sala, ha cadeira de balan-
ço. Gestos largos, de um maestro de
cabeleira branca, o principal divul-
gador da arte moderna no Brasil, es-
tudioso que passou, mais de melo sé-
culo investigando iodos os problemas
ligados ás artes plásticas e visuais,
tem hoje uma visão insólita do que
está acontecendo com a arte.

— Diante de conflitos tão radi-
cais e terríveis no mundo de hoje, é
natural que a gente considere a arte
um assunto secundário. A arte está
em decadência, e eu diria mesmo que
está no fim, se é que ela pode acabar.
Mas a arte não acaba. Condenados a
morrer, nos próximos anos, estão mi-
lhões de homens que passam fome
no Terceiro Mundo, assim como os
nossos índios estão condenados a de-
saparecer, assassinados pela civiliza-
ção do branco;

Mário acha que há uma revolu-
ção a se faser no Terceiro Mundo,
"e será sem dúvida a mais radical ja-
mais tentada pelo homem". No Bra-
sil, em particular, ele constata a exis-
tência de algo noVo: a emergência de
um movimento sindical "organizado

por lideranças que se conduzem com
prudência, sabedoria e grande capa-
cidade tática".

APESAR 

da idade, ele tem
o ímpeto intelectual de
um jovem. "Dizem que sou
visionário. Sou mesmo.

Nas épocas de crise é preciso ser vi-
sionário". Mário Pedrosa fala quase

-sem parar. Vai emendando os assun-
tos e sua excelente memória extrai
lições dos fatos passados è vividos, ao' compará-los com o que acontece no
presente. £... _ voltei ao Brasil no dia 8 de oü-
tubro de 1077, e já que você pergunta
como estou vendo o país, hoje, lem-
bro-me de outra data, o 7 de outubro
de 1034, quando uma frente única, da
qual eu participava ativamente, des-
baratou manifestação integralista na
Praça da Sé, em São Paulo. Os fascls-
•tas estavam comemorando a vitória
de Hitler na Alemanha e nós os com-
batíamos numa frente de esquerda;
formada pelo Partido trotsUsta,
então conhecido como Liga Comunis-
ta Internacionallsta, o Partido Sócia-
lista e a Federação dos Sindicatos,
criada logo após a- aprovação da lei
nova do trabalhismo, de autoria do
então Ministro do Trabalho, Lindolfo
CoUor. A lei era inspirada na Carta
áel.Lavoro, de Mussolini, e tinha ní-'
tida inspiração fascista. Os sindicatos
ficavam dependentes do Estado.

E a esquerda apoiava a formação
desses sindicatos?

— Nós, da esquerda, queríamossindicatos livres da tutela do Estado
è combatíamos a nova lei. Mas não há
dúvida de que existia um ponto posi-tivo; ela garantia os sindicatos con-
tra Invasões policiais, /requentes e co-

^ muns, na época. Lembro-me de queem 1932 eu estava na prisão e encon-
trei-me com. lideres operários do in-
terior. Todos diziam que a nova lei era
.fascista, mas no interior, se os sindi-
catos não recebessem as garantias queela oferecia, não teriam condições de• sobrevivência. E o próprio fato de es-
tarem ali, na prisão, era uma provado .que diziam. Então passamos a
apoiar as leis que o Governo oferecia.
Na esquerda, só os anarquistas per-maneceram contra. Eles tinham in-
fluêncla sobre alguns pequenos sindi-
catos de artesãos e desejavam mantê-
los isolados do Governo.

, _.- . Os operários que dirigiam esses-sindicatos, eram lideres autênticos?
•;. — Primeiro é preciso ressaltar quéos sindicatos novos não tinham pele-•• gos, figuras que viriam a aparecer bem"mais tarde. Seus diretores eram tra-• bálhadores Jovens, combativos. Logo

se organizou uma Federação de Sin-
dicatos de São Paulo que se Instalou

no edifício Santa Helena, na Praça da
Sé. Cada sindicato tinha uma seção
integrada por jornalistas. Eu era o
jornalista da União dos Trabalhado-
res Gráficos e fui' indicado represen-
tante da UTG na Federação; Então
formamos a Frente única contra o
fascismo, da qual só o Partido Comu-
nista se recusou a participar. A luta
foi dura. Fundamos um jornal,. O Ho-
mem livre, abertamente antifascista*
Eu tinha lutado nas ruas de Berlim
contra os nazistas e portanto tinha
boa experiência. Traduzi artigos de
Trotsky sobre a situação na Alemanha
ameaçada pêlo; nazismo, quando ele
pediu a formação da frente única das
esquerdas contra Hitler. Os artigos
foram publicados no livro Revolução
e Contra-Revolução na Alemanha,
reeditado recentemente.

E o que aconteceu com o movi-
mento sindicalista?

O movimento se fortalecia, mas
em 1935 vários Uderes foram presos,
apesar das garantias, da lei. Os cár-
ceres de Fernando, de Noronha e ou-
trás prisões ficaram lotado» de ope-
rários, houve multa tortura. E em
1937, com o Estado Novo, o autêntico
sindicalismo brasileiro foi em grande
parte liquidado.

E hoje, o que há de novo no Bra-
sU?

O que vejo de novo é esse mo-
vimento de greves em São Paulo, or-
ganizado por lideranças que se con-
duzem com prudência, sabedoria e
grande capacidade tática, a tal ponto
que recebem até o apoio e a compre-
ensão de alguns empresários. Senti
nesse movimento um grande progres-
só, uma evolução positiva. Creio que
essa nova geração de líderes sindicais
brasileiros atua com a mesma capa-
cidade, consciência e sentido de ras-
ponsabüldade das lideranças sindicais
de países que têm grande tradição,
nesse campo.

Não obstante, as atuais leis tra-
balhlstas e sindicais não permitem
grande capacidade de manobra aos
sindicatos...

Sim, mas é preciso notar o se-
guinte: quando as leis de CoUor or-
ganizando os sindicatos foram adota-
das, o trabalho de organização foi fei-
to apesar de todas as limitações. As
lideranças encontraram no seio do
movimento operários força suficiente
para agir com vigor. A luta, a dis-
cusão, a reivindicação é essencial ao
movimento operário. E agora a situa-
ção é a mesma. Com todo o aparato
da repressão legal, os operários soube--
ram impor-se. Apesar de declarada
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Uegal, a greve aconteceu e atingiu seus
objetivos. E não provocou uma deci-
são de força, para castigar o movi-
mento operário. Por sinal, isso é uma
das poucas provas de que a abertura
política existe, de fato.

Na sua opinião o Governo conta-
va encontrar entre os operários Ude-
ranças tão maduras?

O Governo não esperava que
eles estivessem tão conscientes de seu
papel e de sua missão. Os lideres sin-
dlcais agiram com sabedoria, prudên-
da. Os sindicatos não se envolveram
diretamente na greve.

Além da evolução dos sindicatos,
o que considera Importante no Brasil
de hoje? I

Vivemos um momento crucial
da crise mUltar que está ai e sempre
esteve, desde quando as Forças Ar-
madas assumiram o Poder no BrasU.
Os militares tomaram as rédeas do
pais, fizeram reformas, algumas até
Interessantes,, mas controlaram o Po-
der de tal forma como jamais aconte-
ceu em toda a História db BrasU.
Qualquer pessoa que tenha sehsibUl-
dade política está vendo que a solu-
Ção da crise é fundamental para a
adoção de uma nova responsabUidade
democrática. Mas nada funcionará
sem que a crise multar se resolva den-
tro dela mesma.

Poderia explicar melhor?
Está claro, é evidente que exis-

te hoje no Brasil uma contradição
fundamental entre o poder que os
mlUtares têm o povo. Então existe
uma crise, que não se resolve fácil-
mente. Não acredito que a tentativa do
Presidente da República no sentido de
abertura gradual seja o caminho certo

para a solução da crise. Nada será re-
sol vido sem que a sociedade brasileira
reabsorva as Forças'Armadas, que ,em
1964 abandonaram seu leito histórico
natural. Alguns generais, como Pery
BevUácqua, Rodrigo Octávio e Euler
Bentes, fizeram declarações a favor
da anistia porque sabem que só a anis-
tia, vinda deles, poderá reconciliar o
povo brasileiro, a nação brasileira
Nesse ponto estou de acordo com o
Presidente da República: o próximo
Presidente deve ser um multar.

Temos no momento um candidato
mUitar e dois candidatos a candidato,
um militar e um civU. O qué pensa
deles?

— A candidatura.oficial é a ten-
tatlva do atual Presidente de continuar
na sua abertura gradual com um su-
oessor de sua confiança, assessorado
pelo Senador Petrònio, que tenta en**
caixar essa arrumação no quadro dá
política geral. Mas as aspirações são
mais vivas, existo um anseio por re-
formas tão mais amplas 1 Mesmo nos
quadros políticos existe profunda In-
satisfação/que se tomou mais aguda
a partir da apresentação dos candi-
datos tirados do bolso do colete para
os Governos estaduais. Quanto ao Se-
nador Magalhães Pinto, trata-se de
uma velho político Uberal, cuja inde-
pendência, - c|ragem e altivez mere-
cem respeito. Mas ele não tem condi-
ções legais, dadas as servidões Jurídl-
cas, como também não dispõe das
condições políticas para realizar suas
metas, que são respeitáveis e nobres.
Não acredito que possa vencer" as dl-
f iculdades. E mesmo que consiga su-
perá-las, dificilmente teria condições
para instaurar no país o estado de
acordo nacional de que tanto necessl-
tamos. Não acredito que Magalhães
Pinto possa repetir o papel que o Bri-
gadeiro Eduardo Gomes desempenhou
em 1945. Mas penso que se surge uma
candidatura mUltar como a. do Ge-
neral Euler Bentes, a situação muda

de figura. Porque a candidatura Euler
surge dos quartéis, surge das próprias
Forças Armadas. O passado de Euler
é sério, limpo e correto, como o de
Eduardo Gomes, em 1945. É Insdis-
cutivel que a candidatura Figueiredo
descontentou parte do Exército. Então
é natural que o nome do General Eu-
ler tenha sido lembrado para cumprir
a tarefa histórica de reconduzir as
Forças Armadas ao seu natural leito
histórico.

Qual o papel que as Forças Arma-
das deveriam desempenhar dentro da
bociedade brasüeira?

—- O Exército brasUeiro firmou-
se com a Independência, quando ex-
pulsamos as últimas tropas portugue-
sas. Mais tarde, na guerra do Para-
guai, revelaram-se oficiais de primei-
ra ordem e destacou-se a figura de
Caxias, que politicamente era conser-
vador, mas tinha como meta a con-
cüiaçào nacional. O Exército cresceu,
criou-se um conflito entre os oficiais
que voltavam da campanha do Pa-
raguai e a Corte, surgiram a Questão
Militar e a República. Não existiam
condições para que a Monarquia sé
reconciliasse com o Exército. Para a
Monarquia, o Exército deveria conf or-
mar-se com a situação de guarda pre-
toriano da Corte. E' evidente qué es-
sa nao era a função do Exército. Você
pergunta sobre as missões das Forças
Armadas. Respondo lembrando a fi-
gura extraordinária do Marechal
Rondon. Ele vai para o interior do
Brasil acompanhado por um grupo de
oficiais abnegados, instala linhas te-
legráíicas, estende Unhas férreas e em
seguida realiza um extraordinário
trabalho de pacificação dos índios.
Com Rondon, o Exército tem um dos
seus mais altos momentos. Não só pe-
Io heroísmo, abnegação, sacrifício,
mais pelo. padrão moral do desempe-
nho. Em muitos lugares os índios ata-
cavam para matar e Rondon respon-
dia com o lema que se tornou célebre:"Morrer se preciso for. Matar, nunca".

Vários oficiais do Exército se sa-
criticaram nessa luta em defesa do
índio. ,Sim, basta lembrar que o en-
tão Tenente Horta Barbosa foi fie-
chado no peito e não permitiu que
seus soldados revidassem ao ataque.
Recuou com seus homens, passou, vá-
rios dias entre a vida e a morte; mas
de suas armas não Saiu um tiro. Ou-
tro tenente, um gaúcho valente, viu-
se cercado com seus homens por um
grupo de índios, o grupo defendeu-
se como pôde, mas terminou massa-
crado, com os revólveres Cheios de ba-
ias, Intactos. Os oficiais que serviram
com Rondon foram verdadeiros he-
róis. Quer outro exemplo de abnega-
ção das Forças Armadas, outro mo-
mento Importante da nossa história?
O Correio Aéreo Nacional. O trabalho
realizado por Eduardo Gomes e seus
homens nessa missão pioneira íoi
inestimável. Considero pois que a
ocupação do interior do BrasU, - seja
por terra, ou pelos rios, ou mesmo pe-
ias rotas aéreas, é função importan-
te e indeclinável das Forças Armadas.

Falamos em Rondon e nos indlos.
Parece que seu interesse, como pes-
quisador> desloca-se agora para os in-
dios brasileiros.

Durante o meu exílio em pai-
ses da América,-como o ChUe e o Pe-
ru, fiquei Impressionado com a força
da presença do Índio na cultura des-
ses paises, especialmente os da região
amazônica. A Amazônia é a maior
área do mundo em termos de homo-
geneidade ecológica. Passei a lnteres-
sar-me pelo Índio e comecei a enten-
der melhor a América Latina. Aqui
no BrasU vivemos debruçados sobre o
Atlântico, com os olhos voltados pa-
ra a Europa, de costas viradas para a
América do Sul. Não podemos igno-
rar paises vizinhos, grandes nações
que têm o mesmo desenvolvimento
cultural e econômico, e paises por on-
de se estende a área amazônica. A
Amazônia é a chave da união da Amé-
rica do Sul.

Mas qual o seu interesse, como

pensador político e crítico de arte, no
indio sul-americano?

— Ê preciso não esquecer que o in-
dio alcançou no Peru e no México ai-
tos estágios de civilização. E a arte
moderna é, basicamente, uma conse-
quência direta da influência que a ar-
te dos povos primitivos despertou na
Europa. Com a formação dos impérios
coloniais na América, Ásia e África,
vários viajantes levaram para a Euro-
pa um repertório de objetos que não
era considerado "arte" pelos civiliza-
dos. Surgiram então os museus de ar-
te primitiva, e as lojas de artigos exo-
ticos onde se acumulavam a imagisti-
ca e a iconografia dos povos "selva-
gens". Esse material chegou, nos fins
do século XIX à atenção de artistas
que no século XX fariam a grande re-
volução modernista. Da contemplação
desse'material surgiram as primeiras
grandes obras dos mestres do moder-
nismo, como Matisse, Picasso e outros.
Eles foram os primeiros a reconhecer
como arte a produção dos índios, dos
negros africanos, de povos primitivos
da Ásia, e nesse trabalho, que nada ti-
nha com a "civilização" européia, en-
contratam a inspiração pana o renas-
cimento modernista. Isso aconteceu
na Europa em vários lugares. Os ex-
pressionistas de Dresden; o escultor
Moore, na Inglaterra, inspirado na
arte azteca e maia. O cubismo não
existiria sem a arte negra. Vários qua-
dios de Picasso são nitidamente inspi-
radosna arte africana.

E hoje, como está a arte moderna?
—"A arte moderna, o modernismo,

íoi o mais importante movimento ar-
tistico da história do homem desde o
Renascimento. Mas hoje estamos
numa fase que poderia ser chamada
de explosão final. Os artistas passa-
ram a ver aquilo que os cerca não por
sua beleza, mas sim como produtos da
Invenção industrial destinados ao
consumo das massas. Até o movimen-
to da pop-art, os artistas tinham no-
ção de que iam inovando o enredo, a
problemática da arte moderna, inspi-
rados nas artes primitivas. Mas depois
da pop-art surgiram várias expressões
dé artes plásticas que independem da
tela pincel, tinta. Hoje a arte é cada
vez mais um produto da indústria e
portanto do mercado.

E a arte no BrasU, hoje?
Eu fui um dos arautos da arte

moderna no Brasil e posso dizer que
chegamos ao fim de um processo. Sur-
giram experiências novas, para além
dos problemas puramente estéticos., É
claro que não estamos no fim da arte.
Arte é algo permanente, não acaba.
Segundo alguns teóricos, a arte é o
quarto reino da natureza. Mas o im-
portanto é a sua significação, o que
se vai fazer dela. Não existem mais
vanguardas. O que se pode dizer é que
estamos em uma época de decadência,
embora mesmo em épocas de decadên-
cia ás vezes surgiram grandes obras
de arte.

E qual a Importância da arte nes-
te momento?

Hoje a arte não tem a mesma
importância que tinha há 50 anos.
Basta comparar uma exposição de qua-
dros com o que se passa numa sala de
cinema ou num campo de esportes.
Ninguém se interessa mais por arte. A
arte não irradia mais influência, não
desperta mais atenção. Tudo tende a
repetir-se. E a confusão é maior com
o problema da criação manual e a me-
caiúoa: a fotografia, o vídeo-tape es-
tão aí.

Então há uma certa confusão,
uma crise geral?

Hoje há uma fusão cada vez
maior entre as informações que rece-
bemos em oatadupa e as noções con-
ceituads que aprendemos e guardarmos
para toda* a vida. O homem vive um
momento de transição, de mudança.
Estamos numa época de crise profun-
da, uma crise que é mais aguda no
Terceiro Mundo, onde bühões de ho-
mens estão condenados a morrer de
fome, como os nossos índios estão con-
denados a desaparecer, aniquilados
pelo branco. Diante de conflitos tão
radicais, terríveis, lnsolúveis, é natu-
ral que a arte passe para um nivel se-
cundário.

FIOKA PI RIM v DE VOLTA AO BRASIL DEZ ANOS DEPOIS
Silio Boccanera

Corresponde nt*

LOS 

ANGELES — Seu último
LP. -— Every Day Every
Night — acaba de sair e já
tem algumas faixas tocan-

do nas emissoras de rádio. E, se-
gundo a revista especializada Cash
Box "todas as músicas do disco exl-
bem a graça e o talento artístico de
uma verdadeira mestra".

Uma excursão através dos ES-
tados Unidos, com shows em várias
cidades, está para começar. Na vol-
ta;-se tudo correr como ela espera,
Flora Purim visitará o Brasil pela
primeira vez em 10 anos; desde que
saiu do Rio para vir tentar a sorte
como cantora na América. E ven-
ceu, sendo hoje considerada uma
das principais cantoras de jazz nos
Estados Unidos.

Uma brasileira fazendo jazz,
mas com forte influência de ritmos1
afro-brasUeiros na batida da per-
cussão"de seu marido Air to Morei-
ra, como acompanhante, e na vo-
calização muitas vezes sem artl-
culação de palavras, utilizando ape-
nas sons. Foi um método de cantar
desenvolvido por necessidade, diz
ela sorrindo, quando seu domínio
do inglês era tão precário que fa-
zia o possível para "não ter de pro-
nunciar as palavras é enrolar a
língua".

Passados os anos de batalha em
obscuros cabarés de Nova Iorque,
onde começou a cantar, Flora, ho-
je, aos 36 anos, está profissional-

ciente bem colocada, é conhecida
no meio musical norte-americano,
já pode se dar ao luxo de selecio-
nar os convites de trabalho enquan-
to descansa na casa recém-compra-
da nas colinas de. Hollywood, junto
a Sunset Strip, onde mora com o
marido, as duas ÍUhas (de seis e
16 anos) e a irmão lana, que tam-
bém tenta iniciar carreira como
cantora aqui.

No último disco, Airto toca no
estéreo ao fundo enquanto umre-
pórter da cadela de rádio canaden-
se CBC entrevista Flora sobre a In-
fluêncla da eletrônica ha música.
Vão chegando amigos brasUeiros, a
conversa muda, discute-se um pro-
grama de música brasUeira que co-
meçou a ser apresentado aos do-
mingos numa estação de rádio lo-
cal, produzido pelo setor cultural do
Consulado .do Brasil. Flora diz que
está disposta a ajudar os organiza-
dores do programa, Airto também.
Entra o cantor Fagner, recém-che-
gado a Los Angeles. Esta com o per-
cussionista brasileiro Laudir —
atualmente com o conjunto Chlca-
go.

O assunto passa à planejada
viagem.ao Brasil, Flora conta da
expectativa em chegar, ver fami-
lia e amigos, fazer contatos na área
musical. Mas há também o receio
de que as pessoas só-estejam preo-

cupadas em discutir um assunto:
sua experiência na prisão. <

1 — Já não agüento mais falar
disso. São sempre as mesmas per-
guntas e até parece que não que-
rem deixar passar para trás este
assunto. Foi uma experiência de-
sagradável que está no passado, me
marcou multo, mas não deve levar
as pessoas a explorar mais o casa.

Flora foi presa em Nova Ior-
que em 1971, acusada de vender co-
caina. Condenada a três anos de
prisão, recorreu da sentença em
várias Instâncias, mas acabou per-
dendo, chegando finalmente à ca-
dela em 1974. Esteve 16 meses no
presídio de Long Beach, perto de
Los Angeles, e está livre desde de-
zembro de 1975. Ela insiste em que
não era culpada da acusação, pois
nunca negociou com drogas e ape-
nas foi surpreendida num aparta-
mento onde havia cocaína, o que
teria levado a polícia à conclusão
de que era uma traficante.

Mas essa história de culpa
ou inocência nem vem mais ao ca-,,
so. Cumpri a pena e acabou-se. Só
espero que não voltem a insistir no
assunto no Brasil.

Além do episódio da prisão, ou-
tro assunto sobre o qual Flora pro-
vavelmente será instigada a abor-
dar quando chegar ao Brasil é o
de seu papel na música norte-ame-
ricana e brasileira.

Sou nascida, criada e musi-
calmente formada no Brasil, mas
hoje sou cantora de jazz e não de
música brasileira. Claro que incluo
composições brasileiras em meus
discos, mas o meu estilo musical é
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"Sou nascida, criada e
musicalmente formada no

Brasil mas hoje sou cantora de
jazz e não de música

brasileira"

jazz e nesta área é que dou meu
recado. Não deixo de ser brasileira
por causa disso. Na verdade, é ml-
nha origem, com minhas influên-
cias musicais, que dá um toque orl-
ginal a minha música aqui.

Flora observa que o músico
brasUeiro de uma maneira geral é
multo bém recebido nos Estados
Unidos porque cria com original!-
dade e tem uma capacidade de im-
provlsação que desperta admiração,
sobretudo na área do jazz. Ela está
trazendo agora o grupo Azimuth,
para participar do Festival de Jazz
em Newport, e teve participação na
vinda do trombonista Raul de Sou-
za, de Hermeto Pascoal, Egberto
Gismonti e Milton Nascimento.

— £ tão extensa a influência
da nossa música aqui, que os ame-
ricanos nem percebem mais quan-
do estão utilizando ritmos brasi-
leiros. Os profissionais daqui têm
uma admiração enorme por nossa,
música. Vai levar algum tempo,
mas os próprios brasileiros um dia
vão reconhecer o impacto enorme
que uma pessoa como o Tom Jo-
bim provocou na música interna-
cional.

Criada em' família de classe
média judia no Rio, Flora ouviu
muito jazz em discos e estações de
rádio quando jovem. Cantou bos-
sa nova, gravou no Brasil, apare-
ceu em alguns programas de tele-
visão, mas em 1968 resolveu se ar-
riscar no mercado norte-america-
no, com todas as promessas que ele
tem de projeção internacional e as
ameaças de absorção pela máquina

ou, pior ainda, de indiferença dl-
ante de "mais um tentando o su-
cesso".

No início, ela trabalhou com
Duke Pearson, Stan Getz e Herbie
Hancock (este, seu vizinho hoje e
amigo chegado), depois com Gil
Evans, Stanley Clark, Joe Hender-
son e Thelonious Monk. Juntou-se
ao pianista Chick Corea na forma-
ção do grupo Return ,to Forever,
com o qual excursionou durante
dois anos.

Com orientação de Hermeto
Pascoal, Flora começou a aperíei-
coar seu estUo de vocalização sem
palavras que acabou dando mais
personalidade à sua interpretação
e melhor acolhida popular..Isso se
mede pela escolha dos leitores da
revista especializada Dowh Beat,
que a elegeram "melhor cantora
de jazz" em 1974, 1975, 1976 e 1977.
Também as revistas Record World
e Cash Box a chamaram de me-
lhor artista de jazz (mulher) dos
anos 70, "com um impacto sobre
esta década semelhante ao que
Bülie Holiday teve na de 40".

Seu primeiro LP sozinha —
Butterfly Dreams — saiu em. 1973
pela Milestone Records. Em 1974, a
mesma gravadora lançou o LP.
Stories ,do Tell e, no ano passado,
Open Your Eyes You Can Fly. Con-
tratada pela Warner Records em
1977, ela lança agora o LP Every
Day Every Night, que além de Airto,
tem a participação dos músicos
Michel Colombier, George Duke,
Herbie Hancock, The Brecker Bro-
thers, David Sanborn, Jim. Pugh,
Joe Faddis e Jaco Pastorius.
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SERVIÇO
SEU LAZER NO FIM DE SEMANA

Nie poda «ar vandide separadamente

COPA
UO
MUNDO
O ESPETÁCULO
DO FUTEBOL

LA TV -PE
Preparou-se muito bem a
televisão brasileira, com
vagar, recursos e bons
profissionais para transmitir
mais um Campeonato
Mundial de Futebol. O fato
de ser na Argentina, este
que agora já está em curso,
proporcionou a todos
melhores condições. A
proximidade territorial e
um conhecimento maior
de língua, e costumes já
facilitou bastante o
planejamento e até mesmo
as dificuldades técnicas
anteriormente previstas',
devido à evolução mais
lenta do veiculo naquele
pais, foram superadas por
um esforço incrível, realizado
pela Argentina, que venceu
á corrida contra o tempo
e pode agora ter imagens
coloridas captadas por todo
o mundo. Até no Acre e no
Amapá, como anuncia
a cooperante Embratel. -
Gomo é óbvio e racional e
sempre acontece num grande
espetáculo como esse, que
estamos vendo desde
ontem, a imagem é uma só.
Ficando por isso a competição
profissional e a marca
de desempenho das emissoras
dependendo' exclusivamente
da narração e comentários
e do material de reportagem.
Com sua enorme soma de
recursos, parecem até
pertencer a outro planeta
de tão grandiosos, a Rede
Globo tem todas as condições
de, mais uma vez, se sagrar .
campeã da volumosa
audiência futebolística.
Segundo seu boletim oficial,
o esquema montado envolve
120 profissionais e "durante

a competição será apresentada
uma média de quatro horas
de programação ao vivo,
inclusive'com dias em que
o futebol ocupará nove
horas da programação total".
Além das transmissões
diretas e em tape, a Copa
terá ali quatro programas
especiais: Bate-Bola, Globo
na Copa, Quem é Quem e
Boletim da Copa. O primeiro
é uma mesa-redonda,
coordenada por Armando
Nogueira, diretor da Central
Globo de Jornalismo,
transmitida diretamente de
Buenos Aires e que será,
quase sempre, realizada nas
noites dos jogos do Brasil.
A primeira versão dela,
ocorrida aqui, foi tão séria
que mais parecia uma
discussão sobre o Fundo
Monetário Internacional e os
problemas econômicos do
mundo. Boletim da Copa já
está sendo apresentado,
diariamente às 12h45m com
15 minutos de duração!
Quem é Quem e Globo da
Copa são transmitidos antes
das partidas apresentadas
ao vivo. O primeiro fará
história, o segundo entrevistas.
Ambos serão acompanhados
por flashes das torcidas e,
olhem o requinte, "inclusive
em seus países de origem".
Quero ver da Tunísia e do Irã;
Bem mais modesta, a
Guanabara, no entanto,
também fez especiais. Meia
hora antes dos jogos, tem
Perfil da Copa com
apresentação das equipes e,
de segunda a sexta, às 22h45m,
um Jornal da Copa com as
notícias devidas. De
extraordinário, apresentará,

ao meio-dia de amanhã,
dia da estréia do Brasil, uni
documentário de "cunho
jornalístico" sobre o torcedor
de nosso país. O canal 2,
que desta vez também estará .
em rede com mais sete;
outras estações educativas
brasileiras, teve a única
idéia original, entre todos,
para aproveitar o interesse
esportivo do público. Nos
15 minutos anter n'es a cada
transmissão de jogo, exibirá
Um extra de seu programa
Stadium fazendo propaganda
didática do esporte amador.
Já estão escalados, pára '
serem explicados por -
Rosemary Araújo, o hipismo,
o remo, o ciclismo e o
atletismo. A Tupi fará apenas
um boletim diário após seu
Grande Jornal, à noite, e
a Studios se limitará aos jogos.
Sendo o futebol um dos
maiores interesses nacionais
e seu campeonato mundial
acontecer em intervalos
longos de quatro anos, é
absolutamente justificável

o festivaleaquasededicação
exclusiva que a televisão
dará ao evento. A única
objeção fica por conta da
total falta de opção para
quem não gosta do esporte,
porque*todos os cinco canais
transmitirão os jogos. Um, >
pelo menos, podia falar de
flores. Mas isto não aconterà
e não adianta, então,
reclamar. Fiquemos, ao
contrário, torcendo para
que as estações encontrem
no seu trabalho a justa
medida para dar tudo certo.
Qué não transformem a
frieira de um simpático
jogador em matéria de
segurança nacional, que não
entrevistem Coutinho de
cinco ém cinco segundos,
que falem do esporte de
maneira compreensível sem
ofuteboUs e não caiam nas
ciladas das patriotadas inúteis
ou das imparcialidades fúteis.
Ainda no terreno dos palpites,
acredita-se que a poderosa
Globo seja a mais sintonizada.
Só perderá ò monopólio se

insistir em tratar o esporte
de uma maneira muito séria
e carrancuda, através de
seus locutores e,
principalmente, comentaristas.
Correção não significa tese
de doutoramento. Se persistir
nesta visível tendência de
sua equipe, a Guanabara,
com menos gente, pode
surpreender ém audiência.
Aliás, seus pontinhos de
IBOPE geralmente são
ganhos no futebol, pois em
geral as suas transmissões
são muito boas. A terceira
escolha é a Tupi que é mais
folclórica e bem-humorada
em seus comentários. Pena
que o engraçado Carlos Lima
não foi à Argentina por
estar em período de provas
na Faculdade em que
estuda no Rio.
A programação de jogos
desta semana é a seguinte:
hoje: a partir de 13h30m —
França e Itália; de 16h30m —
Tunísia e México; de 19h30m

Argentina e Hungria; 23h
reprise de França e Itália.

(A Globo neste horário
preferirá mostrar compactos
dos jogos e realizar um
Bate-Bola sobre a estréia
no dia seguinte dò-Brasil.)
Amanhã: a partir de 13h30m

Brasil e Suécia; de 16h30m
Holanda e Irã. 23h —

Reprise do Brasil e Suécia.
(A Globo antes do jogo faz
outro Bate-Bola.)
Domingo: 23h— Espanha
e Austria em vídeo-tape.
Segunda: 23h — Peru e
Escócia — vídeo-tape.
Terça: 13h30m — Itália e
Hungria; 16h45m — México
e Alemanha; 19hl5m —
Argentina e França; 23h —
Polônia e Tunísia, vídeo-tape.
Quarta: 13h30ni — Brasil e
Espanha. 16h45m — Holanda
e Peru. 23h — Reprise do
Brasil e Espanha. (Na
Globo, Bate-Bola antes.)
Quinta: 23h — Austria e
Suécia — vídeo-tape.

Maria Helena Dutra

NA ESCOLA DE MÚSICA, UM PANORAMA QUE ENFRENTA A COPA
¦.{¦. 

mux temporada enfrenta
tw^k corajosamente a Co-
/^A pa; e Ricardo Tacu-

LJ^L\ chian, mola-mestra
X~^^^_ do 1° Panorama da
."~ "^^ Música Brasileira
Atual, dá prosseguimento à sua
igualmente corajosa proposta de
repetir, no âmbito da Escola de Mú-
sica, o esforço de amostragem do
que se faz atualmente em música
brasileira que tem representado o
trabalho pioneiro das Bienais de
Música Contemporânea, a última
realizada em 1977.

Dadas as limitações de Infra-
estrutura da Escola, que começam
com uma certa preferência pelohorário da tarde, é já em si um
resultado altamente estimulante o
ter sido possível reunir ao longo
desta semana a quantidade de
obras e de intérpretes que desfila-
ram peio Salão Leopoldo Miguez
do tradicional edifício da Rua do

Passeio. E os três últimos progra-
mas, a serem realizados na próxi-ma semana, eqüivalem em interes-
.se aos que foram realizados até
agora.

No de terça-feira, dia 6, há
uma privilegiada reunião de mes-
três da nossa música de van-
guarda.

As Estruturas Verdes, do pró-
prio Tacuchian, a serem executa-
das por Stanislav Smilgin (piano),
Sônia Maria Vieira (piano) e Már-
cio Mallard (violoncelo), já tinham
sido apresentadas na ultima Bie-
nal de Música Brasileira Contem-
poranea, e fazem parte da série de
obras em que sob o título genéri-co de Estruturas, o autor experl-
mentou a mão em diferentes tipos
de organismos instrumentais.

Como diz o programa da 2a.
BMBC, as Estruturas Verdes são"um poema musical de inspiração
ecológica, para cuja criação o au-

tor se sentiu motivado contemplan-
do uma área verde nas imediações
de sua residência". Dividem-se em
três movimentos: Moderato, Alie-
gro ma non troppo e Lento é o pri-
meiro, sendo os seguintes um An-
dante e um Allegretto.

No mesmo programa, será exe-
cutada em primeira audição no
Rio a Sonata para Violino e Pia-
no, de Guerra Peixe, composta em
1951, com os movimentos Allegro
Moderato, Andante con Motto, e
Allegro; as Sonancias, de Edino
Krieger, com participação especial
de Heitor Alimonda ao piano; os
Cantus Mobiles de Almeida Prado,
e a Sonata para Piano e Violino
de Ernst Mahle, composta em 1974.

Depois desta'densa programa-
ção, a sessão de quarta-feira re-
presenta um variado caleidoscópio
da moderna produção brasileira no
terreno vocal. Cirlei Moreira de
Holanda, que obteve o primeiro

prêmio no Concurso Nacional de
Composição para a 2a. BMBC com
Isto E' Aquilo, obra sinfônica ba-
seada em texto de Carlos Drum-
mond de Andrade, está presente
com Dois Momentos, o primeiro
composto, novamente, sobre texto
de Carlos Drummond de Andrade,
e o segundo com texto de Cecilia
Meireles. Na interpretação de Car-
los Dittert (baixo) e Lydla Podo-
rolski (piano), será possível ouvir
ainda a Canção Para Uma Valsa
Lenta, de Bruno Kiefer, o Yeman-
já Otô, de Marlos Nobre, uma pri-
meira audição de Gilberto Mendes
(Confusão, de 1952, sobre texto de
Raul de Leoni), e peças de Batista
Siqueira, Waldemar Henrique, Ar-
naldo Rebello, Camargo Guamieri
(Cantiga da Tua Lembrança) e
outros. O programa fecha-se com
a Toccata de Lindembergue Cardo-
so executada ao plano por Heitor
Alimonda e com uma Fantasia

(1977) do próprio Alimonda, a ser
executada por Santiiio Parpinelli
(violino), Eumar de Oliveira (Trom-
pa) e Alimonda.

No encerramento do Panora-
ma, a ser realizado na próxima
sexta-feira, haverá uma homena-
gem especial a Villa-Lobos, com a
execução do Quarteto de Cordas
N? 4 pelo Quarteto da UFRJ (San-
tino Parpinelli, Jacques Nirenberg,
Henrique Nirenberg e Eugen Ra-
nevsky). O mesmo quarteto execu-
tara o Quarteto Popular de Rada-
més Gnatalli e' o* Quarteto de
Cordas de Hilda Reis, precedendo
o Quarteto de Villa, que marcará o
encerramento desta auspiciosa e
elogiável amostragem das moder-
nas tendências ida composição
brasileira. ..-________

Luiz Paulo Horta
V.r ¦ programaria d* hojo do 1.° Panora-
ma da Múika Brasileira Atual na pág. S

Programe-se para o Festival de Inverno de Ouro Preto ...Pág. 9

Para quem nâo gosta de frio, é hora de ir a São Luís ........Pág 10
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***** EXCELENTE **** MUITO BOM CINEMA *•* BOM ** REGULAR * RUIM

Philippe Noiret e Jean-Louis
Trintignant, o escritor
e o foragido de O Segredo,
aliados circunstanciais
ante as forças de
um sistema implacável

Brasil Bom de Bola 78,
documentário de longa

metragem produzido
dentro de esquema antigy,

mas divertido
até certo ponto
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"O SEGREDO"

OPERIGO
DEVER

E OUVIR
*** Baseado no romance de Francis
Ryck, este filme de Robert Enrico nos
mostra o quanto é insegura e pouco im-
portanto a vida das pessoas perante um
determinado sistema. Para liqüidar com
o indivíduo que julga: culpado o Estado
tem mil olhos, mil braços.

David (Jean-Louis Trintignant) é a
vitima. O escritor Thomas (Philippe
Nolret) e sua companheira Julia (Mar-
Iene Jobert). s&o os habitantes do velho
castelo que resolvem antepor-se ao ¦!•-
tema, dando proteção ao fugitivo.

David é procurado por ter presen-
dado algo de extraordinária lmportan-
cia e que jamais devia ter visto. Õ com-
portamento do foragido perante o escrl-
tor é um dos bons momentos da fita. Um
reflete o desespero, a ansiedade, a des-
crença na humanidade; o outro 6 a ter-
nura, a. solidariedade, a palx&o pelas col-
sas simples da naturesa. 

'

Mas, ajudar a quem necessita pode
tornar-ee um fardo por demais pesado.
Júlla sente isso • nem de longe tem a
convicção do companheiro Thomas.. Ela
esti mais próxima de David, com seus
tormentos.

Com esses Ingredientes tão dlverslfl-
eados Robert Enrico vai aos poucos te-
cendo os fios do suspense, sem que este
constitua a proposta imediata do seu
trabalho. O resultado é um clima denso
que, por vezes, lembra George Orwell em
UM.

O lado poético da fita apóla-se na
expressiva fotografia de Etienne Becker
e na música de Ennlo Morrlcone.

José Louzeiro

"BRASIL BOM DE BOLA 78"

EPOPÉIA
DE

CHUTES
** O «íuto do fume pode dar a idéia
de que se trata especificamente do nos-
so futebol na atualidade. Mas não i isso.
Antes de atingir as perplexidades do pre-
sente, há uma longa retrospectiva a par-,
tir da primeira conquista da Copa, em
19SS. Então,, até os ümltes da exaustão,
passam a ser focalizados os gols, as jo-
gadas sensacionais dos grandes craques,
como Pele, Mane e Tostão. Graças à
montagem e ao objetivo de selecionar os
momentos luminosos, surge o saudosismo
diante de um time de hoje ainda inde-
finido e ameaçado de contar com a par-
ticipação de preciosidades como Abel oú
Chicâo. Paulo César e Marinho ficaram
fora do palco e Nelinho só entrou graças
ao acaso de uma contusão do sadio Zé
Maria.

Enfim, temos mais um Canal 100 em
longametragem. Uma espécie de Canal
1 000. Ninguém poderá colocar em dúvi-
da a competência da equipe de Carlos
Niemeyer — seja em matéria de foto-,
grafia, mixagem, montagem e aquele rit-
mo que procura propiciar o transe, a sen-
sação coletiva do futebol (que, no Brasil,

é assunto já de segurança nacional ou
de especulações psicossociais).

O esquema do documentário i mais
do que .conhecido. Entremeados com as
cenas dentro da, campo — goú, abraços,
dribles, fouls, reclamações ao juiz, o ban-
cose agitando— surgem os depoimentos
de populares, de jogadores, como Zico.
Reinaldo, Amaral, etc., e de especialistas,
como João Saldanha, Zagalo, José Inácio
Werneck, Sérgio Noronha e, last but not
least, Cláudio Coutinho, afinal de contas
o homem que monta e rege o carrossel
caboclo. Em dado momento, aparece tam-
bém, indefectivelmente, o Sr Heleno Nu-
nes, e o público — aporá, náo o da ar-
quibancada, mas o do cinema — pror-rompe em vaias. Ora, já que havia tanto
gol e o futebol éra retrospectivo, pode-riam ti-lo substituído por Heleno de
Freitas. Pará quem é aficionado de fute-
boi, o filme talvez 'se mostre esfusiante,
porém redundante — a maioria das ce-
nas já foi servida várias vezes nos está-
dios, no cinema ou na TV. Para quemnão acompanha, o assunto há de ser
instrutivo, e divertido até certo ponto.

ESTRÉIAS

José Lino Grünewald

"A ÁGUIA POUSOU"

NAZISMO
E I •

DIVERSÃO
** A Águia Pousou, baseado no livro
de Jack Higgins sobre uma tentativa de
seqüestro e morte do Primelro-Ministro
inglês Wlnsfowrr Churchill pelos nazistas,
apesar do fascínio do tema, não pode ser .
incluído entre os melhores filmes do ve-
terano John Sturges, que dirigiu a Cons-
piração do Silêncio, Duelo de Titãs e Sem
Lei e Sem Alma (versão do famoso due-
lo do OK Corral), obras em que conse-
gulu atingir a atmosfera e o ritmo apro-
prlados aos temas. O que hão acontece
com A Águia Pousou, especialmente em
sua segunda metade.

No inicio, o filme se apresenta bem,
acompanha-se a narrativa com interesse
e o clima é alcançado. A história sede-
senrola na fase final da Segunda Guerra,
quando oa alemães já se encontram ba-
üdos e entre os seus comandantes a cer-
teza da derrota ganha corpo. Surgiu en-
tão a Idéia de seqüestrar o Primeiro-Ml-
nistro da Inglaterra, como lance desespe-
rado, ou de simplesmente assassiná-lo,
alternativa para o caso de o rapto tor-

_Eí_______é_____B ______
fl -K **'

^___ _______e9^e_^c

XWm BIP^^B __Sé^__^______I ^PRy.^^^'^mÍh

¦MPÍP_SH mmmVi<l_9 m\Wk^'^'^mmm\
Wf ' *?Ü_____PTÍ 

m\m\ mm\mMmmm^^m\\

W-' /. ~.jjK R#i I
______?* a s^____^__B ___B_____u_b^í._B ___B

'wl^^^^Hfc^BLo^sr^^B

,;»_» ik\ WS^ ,^'^___^fl
mW\ 2^8

¦____! 'xjjjF^--. KiK^^f^

Í' t___.'.\ •.¦•*^_____f'^^'J_^Ü_^5:: #»
France Lambiotte ilumina com

talento o medíocre
A Mulher e o Divórcio,
ao lado de um apagado

Claude Rich
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Michael Caine lidera a tentativa de seqüestro de Churchill em A Águia
Pousou, divertimento que só mantém ò clima adequado na primeira metade

nar-se impossível. O filme vai bem até
o momento em que os alemães, disfarça-
dos, conseguem deslocar-se para o local
onde seria tentado o seqüestro. A partir
dai, a densidade escapa à direção e com
toso o filme torna-se pouco convincente.
O próprio final, que poderia ter apresen-
tado conotações dramáticas mais acen-
tuadas, apesar da surpresa que oferece,
passa á oscilar entre o drama a que se
propôs e a presença de uma certa dose
de humor, que o torna mais leve, menos
denso.

Quanto ao desempenho dos atores é
apenas de rotina, sendo que Michael Cal-
ne não consegue absorver o personagem
que lhe foi entregue. A Águia Pousou
pode ser assistido como uma diversão
sem, maior profundidade e não como um
filme que se proponha a acrescentar
alguma coisa de menos superficial. Um
filme ao qual se assiste com agrado, mas
que deixará a memória dos espectadores
quando a sessão acabar. Desde que não
se espere nada de maior da obra, como
lndüz o Inesgotável tema do nazismo» po-
de-se asslstl-lo normalmente. Sob este
angulo, ele agradará.

Francisco Pedro do Coutto

"A MULHER EO DIVÓRCIO"

FEMINISMO
ESCOTEIRO
* A principio, este filme pretensioso e
medíocre da francesa Yannick Bellon dá
a impressão de escrito à saída áe uma
sessão de Cenas de um Casamento, de
Bergman. Depois de 16 anos de abdica-
ção de sua personalidade na vida conju-
gal, Nadine (France Lambiotte) se de-
sespera com a decisão do marido de
abandoná-la e não parece admitir a ir-
reversibilidade do fato. Sobretudo por-
que Nadine não tem mais vida: não pas-
sa de um apêndice, alguém que se doou
— é a mulher dè Jean. (Frisa o título
original: La Femme de Jean). Como o
personagem de Liv Vllmann no admira-
vel filme de Bergman, ela reassumirá,
penosamente, a já esquecida busca de
luz própria e se iluminará a ponto de le-
var (involuntariamente) o marido à ten-
tativa de reconciliação.

Dos demais personagens, alguns são
muito frágeis (como o marido, iterpreta-
do por Claude Rich), outros supérfluos.
La Femme de Jean só respira de verdade
através de Nadine, interpretada pela es-
treante e surpreendente France, sem
qualquer experiência dramática anterior.
A dependência e a conseqüente auto-
anulação de Nadine não estão apresenta-
das com originalidade, mas constituem o
único filão de interesse do filme. Inter-
resse mais literário e dependente do tra-
balho de France Lambiotte, que das ima-

géns de Bellon, até mal arrumadas tec-
nicamente.

O personagem-problema Nadine.per-
de muito de suas potencialidades por cul-
pa de chavões do tipo feminista. A rea-
lizadora acerca de situações que tendem
ao nivel de palestra sobre rearmamento
moral. Enquanto os problemas sugerem
reflexão profunda, as soluções surgem
como se a humanidade praticasse a nor-
nia escoteira de uma boa ação por dia.

Ely Azeredo

"A CRUZ DOS EXECUTORES"

COCA-COLA

ITALIANA
* São seis os autores do argumento e
dois os roteirlstas de A Crui dos Exe-
cutores, que, sem mãos a medir, cons-
traíram o emaranhado de chavões e in-
verossimilhanças que constituem este fil-
me de aventuras. Máfia, poderosos che-
f ões, o submundo do crime em São Fran-
cisco, brios sicilianos, perseguições auto-
mobilísticas formam o miolo de uma fita
sem conteúdo — nada para dizer, nada
para divertir. A fórmula, tão sugada,
mesmo em produções mais modestas já
rendeu mais, faltando, agora, ao diretor
Maurizio Lucldi, um mínimo de habili-
dade, mesmo artosanal. Ao final poderá
perguntar o espectador: não teria sido
melhor ficar em casa e ver um desses
enlatados da TV?

As intenções dos produtores deste
íilme italiano, dublado em Inglês ficam
bem darás: o filme de aventuras feito
em cima de uma fórmula surrada e ba-
tida. E, ao que se deduz, não mediram
esforços: além de contratar vários es-
critores e de colocar ã disposição recur-
sos de produção os mais variados, pu-
seram na pele do herói o último intérpre-
te do Agente 007, o canastrão Roger Moo-
re, aqui contendo-se um pouco nos ar-
roubos de coragem, repartindo-os com
Stacy Keach (um bom ator desperdiça-
do), para injetar com certa solenidade,
em seu personagem, os brios e a moral
sicilianos. E o resultado deste esforço
não poderia ser mais ridículo. Todavia,
as melhores cenas, talvez as únicas de
A Crus dos Executores que merecem cré-
dito, são aquelas em que Moore, levado
pelas lembranças de sua infância na Si-
cilia, vai ligando os fatos que o levarão
ao criminoso, que, sob a camuflagem de
uma cruz de Cristo do século XVIII, doa-
da à uma igreja de São Francisco, oculta
um vultoso contrabando de entorpecente.

Carlos Fonseca

O SEOREDO (U Socrat), da Robert Enrico. Com Jtan-Louli
Trintignant, Marlene. Jobert, Philippe Nolret. Leblon-2 (Av.

i Ataulfo de Paiva, 391 — 227-7805), Copacabana (Av. Co-
pacabena, 801 — 2554913), Ópera-2 (Praia de Botafogo,
340 - 246-7705), Carioca (Rua Cde. do Bonfim, 338 -
228-8178)i 15h, 17hl5m, 19h30m, 21h45m. Complementos:
Pt». Tiradentoe 1*77, do Jo«é Joffily (Õpera-2),,*.S. to
Amo, de Sérgio Resende (Carioca o leblon-2), Soca do
Forno, de Ronaldo Nune. (Copacabana) (18 anot); Drama
d» miitérlo a sutpamo. Um homem te diz vitima de forja»
não eipecifieade», que o matario ae localizado lunto a um
oaeal que lho dí refúgio. A conduta do fugitivo desperte
•utpeltas na mulher, ma» teu companheiro vi ne .aventure
oportunidade de quebrar » rotina de »ua» vtdaa. . ;. ,..,
A AOUIA POUSOU (The Eagle Ha» landed), de John Sfür-
ge«. Com Michael Caine, Donald Sutherland, Robert DuvaU,
Jean Marth, Donald Pleetence, Jenny Agutter, AnthoHy
Quayle, Judy Geeion. Odeon (Pça. AA. Gandhi, 2 >-

, 222-1508), Leblon-1 (Av. Ataulfo de Paiva, 391 -
287-4524), Roxy (Av. Copacabana, 945 - 236-6245), Tijuco
(Rua Cde. de Bonfim, 422 - 288-4999): 13h45m, 16h20m,
18h55m, 21h30m. S. Luiz (Rua Machado de Assis, 74 /-
225-7679): 18h55m, 21h30m, dom., a partir da» 16h20m.
Sente Alice (Rua Barão do Bom Retiro, 1095 - 201-1299):
15h50m, 18h25m,' 21h. Madurelre-1 (Rua Dagmar de Fon.
seca, 54 - 390-2338): 15h50m, 18h25m, 21h, dom., a
partir das 13hl5m. Complementos: A Historie de Jos*'»
Maria, de Fábio Barreto (Roxy, Odaan, Leblon-1, S. lui»"o
Tiiuca) e Saveiro», de Gerson Tavares (Madureira-1 a Santa
Alice) (18 anos). Versão do livro de Jack Higgins. HistArle
fictícia ambientada na Segunda. Guerra Mundial, am torno
da uma tentativa da seqüestrar o Premiar Winston Chur-
ohlll, por determinação de Hitler. , •,
¦RASIl SOM Di SOU 7* (brasileiro), documentário 'de
longe metragem sobre, a preparação da Seleção BrasÜaí-
ra para a Copa de 1978. Direção de Oswaldo Caldeira. Tft*-
to Carlos Leonam. Produção Carlos Niemayer e realização
do Canal 100. Metro-Soavista (Rua do Passeio, 62 —
222-6490), Condor-Laraje do Machado (Lgo. do Machado, ,519
245-7374), Art-Copacabana (Av. Copacabana, 759..—
235-4895), Art-Tüuea (Rua Conde de Bonfim, 406,.-.
288-6898), Lido-1 (Praia do Flamengo, 72 - 245-8904): 14h,
15h40m, 17h20m, 19h, 20h40m, 22h'20m. (Livre). .' ...
A MULHER I O DIVÓRCIO (La Femme da Jaan), de Yannick
Bellon. Com France Lambiotte, Claude Rich, James Mitchell.
Rio (Rua Cde. da Bonfim, 302 - 254-3270), tio-Sul (Rua
Marques de S. Vicente, 52 - 274-4532), Ricamar (Av.
Copacabana, 360 - 237-9932): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h.
Complemento: Pi Direito, de Nazaré Ohana (Ricamar) (16
enos). Esposa abandonada pelo marido- depois do multo»
anos de união sofre um período de vazio, mas, apoiada
pelo filho e por um amigo, reata teus estudos • assumo
tua Independência.

A CRUZ DOS EXECUTORES (The SiciKan Cross), do Maurizio
Lucidl. Com Roger Moore, Stacy Keach, Ivo Garrani • Fausto
Tozzi. Vitória (Rua Sen. Dantas, 45 - 242-9020), Rian (Av.
Atlântica, 2964 - 2364114), América (Rua Cde. de Bonfim,
334 - 248-4519), ópera-í (Praia de Botafogo, 340 -
246-7705): 15h, 17hl5m, 19h30m, 21h45m. Rosário: 16h
45m, 19h, 21hl5m, sáb. e dom., a partir das 14h30m.
Maduraira-2 (Rua Dagmar da Fonseca, 54 — 390-2338):
14h30m, 16h45m, 19h, 21hl5m, sáb. a partir das 16h45m.
Complementos: Caule», um Desenhista de Humor, de Huqo
Kusnet (Rian), Arrastão de Beira de Praia, de Alex Mariano
Franco <6pera-1), Curitiba, uma Experiência de Planeja-
mente Urbano, da Silvio Back (Madureira-2 o América),
Partidtiros, de Clóvis Scarpino (Vitória) (18 anos). A hísto-
ri* se pasta no» EUA (San Francisco) onde a investigação
de um crime leva dois amigos a enfrentar uma orgàril-
zação que oculta 5 milhões de dólares em contrabando
dentro de uma cruz do século XVIII. -

LEGIÃO DOS MESTRES DO CARATÊ (A Oathering of Heroes),
de Yueh Fung. Com Chen Slng, Shang Kuan, Llng Fung.
Programa duplo com Continuam ma Chamando Carambefa.
Rex (Rua Álvaro Alvim, 33 - 222-6327): 12h30m, lóhIOm,
19h45m, sáb. e dom., 14h30m, 18h05m, 20h. Complemftn-
to: Chega da Demanda/Cartola, de Roberto Moura (18 anos).
A filha da um bandido rouba carregamento de ouro„d»
um trem, antecipando-se ao assalto planejado por .um
jovem revolucionário, ao qual depois se alia contra opres-
soras corruptos.,

CONTINUAÇÕES
JULIA (Julia), de Fred Zinnemann. Com Jane Fonda, Va-
nessa Redgrave, Jason Robardt e AAaximilian Schell. Ve-
neze (Av. Pasteur, 184 - 226-5843): 14hl5m, 16h45m,
19h, 21h45m. Comodoro (Rua Haddock Lobo, 145 • —
264-2025): 14h, 16h30m, 19h, 21h30m. Complementos:
Rugas, de Lenine Otoni (Veneza), e Rian, Um Documento
da 2a. Década, de Eduardo Ruegg (Comodoro) (14 anos).
Premiado com o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado e a
atriz Vanessa Redgrave com o Oscar de Melhor Atriz
Coadjuvante. Durante a década de 20, duas jovens dividem
experiências, consolidando profunda amizade que perdure
por toda a vida. A história reproduz vivência da escritora
Lillian Hellman. -fr-frHt "*

AMANTES NO MEIO DO MUNDO (le Milieu du Monde),
de Alain Tanner. Com Olímpia Carlisi, Philippe Leorard,
Juliet Berto, Denise Perron e Jacques Denis. Cinema-1
(Av. Prado Júnior, 286 - 275-4546): 15hl5m, 17ji30m,
19h45m, 22h. Complemento: Saveiros, de Gerson Tavares
(18 anos). Um engenheiro diretor de uma fábrica é can-
didato a deputado de sua comarca e se apaixona por uma
iouem garçonete. A .itu.çao peculiar dessa relação cria
uma série de conflitos para ambos. "^^tr-^C^t
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NOIVO NEURÓTICO, NOIVA NERVOSA (Annie Hall), de
Woody, Allen. Com Woody Allen, Dian» Keaton, Tony
Robert, Carol Kane, Paul Simon e Shelley Duval. Coral
(Praia d» Botafogo, 316 - 246-7218), 14h, 16h, 18h, 20h,
22h. Complementos: Veredas Mortas, de Vitor Almeida
H6 anos). Comédia em torno da neurose. Um es-
critor da humor vive no cotidiano cenas escritas para
interpretação de comediantes e, em conseqüência, envol-
ve-se em problemas com o tráfego, e ação das autoridades
•noutras circunstancias da vida numa grande cidade (Nova
Iorque). Ganhador de Oscar em quatro categorias: Melhor
Filme, Melhor Atriz, Melhor Diretor e Melhor Roteiro Ori-

, ÉgãJÜg 1 .. •
dKlOSflAyiO, O PASSAGEIRO DA AGONIA (brasi lei ro),
áS*Hector Babenco. Com Reginaldo Farias, Ana Maria Ma-
galnãea, Milton Gonçalves, Ivan Cândido, Paulo César Pe-
reiô e.Ledy Francisco. Roma-Bruni (Rua Visconde de Pirajá,
371 -»287,?«$ 13h30m, 15h40m, 17h50m, 20h, 22hl0m
08 anos). Baseado no livro de José Louzeiro (também
cao-rotelflsta), o filme retrata a história real de um rapaz
suburbano, ladrão de bancos e poeta, seu envolvimento
com o Esquadrão da Morte • suas fugas legendárias até
•-morte, ná cadela assassinado por outro bandido. if¥if

A QUEDA (brasileiro), de Ruy Guerra • Nelson Xavier.
Com Nelson Xavier, Isabel Ribeiro, Lima Duarte, Hugo
•^ryanr • Maria' Silvia. Cinema-3 (Rua' Cde. de Bonfim,
J29),'Nfév» Pax (Rua Vise. de Pirajá, 351' —-287-1935),
tfSmi (Prai* do Flamengo, 72 - 245-8904): 14h, 16h,
VSh, 20h, 22h (18 anos). Retomada do três personagens
de"Os Futia, situados hoje, no Rio. Do antigo; grupo de
escolta! de cinco soldados, Mário é encarregado de obra.
José .'<" mecânico soldador a Pedro continue militar.

' Jqsí morre num acidente de trabalho • Mário se vê nova-
mente diante da morte Inútil de um amigo e dos proble-
mas que ele acarreta. Premiado com Urso de Prata do
rjeUivái*'de Berlim, •ft-fc

CHUVAS Di VIRÃO (brasileiro), de Carlos Diegues. Com
Jtòfre Soares, Gracinde freire, Jorge Coutinho, Lurdes Mayer,
Mírieta,Severo, Míriam Pires, Paulo César Pereio, Regina
CãU, Roberto Bonfim e outros. Cinema-2 (Rua Raul Pom-
0tU, 102 - 247-8900). Art-Màier (Rua S. Rabelo, 20
•s*"' 249*4544), Art-M»durair» (Shopping Center de Ma-
atireirt). 14h40m, 16h30m, . 18h20m, 20hl0m, 22h
(W anos). A pequena humanidade .suburbana concen-
?rtfde na vida de um velho funcionário público, que nos
«Wes que se seguem o sua aposentadoria sofre profundas
fiSnsformações pelos fitos quo ocorrem à sua volta. -ítiàf

MADAME ROSA, A VIDA A SUA FRENTE (U Vio Devant
•oi), de Moshe Mizrehi. Com Slmone Signoret, Samy Ben
Youb, Claude Dauphln, Mohammed Zineth e Elio Bencoil.
Canis* (Av. Copacabana, 1 362 - 227-3544): 17h15m,
19h30m, 21h45m. Complemento: Vivendo es Tombos, de
bílény Campos (14 anos). Ume senhora |udia, ex-prostituta'que 

sobreviveu a Auschwitz, dedica o resto de sua vida,
e'cuidar dos filhos dis jovens prostitutas de Paris. Doen-
fe," 

"ele 
divide sua responsabilidade com a mais velha das

crianças, um menino do 14 «nos. tV-K

A DAMA DO LOTAÇÃO (brasileiro), de Nevile d'Almeida.
Com Sínia Braga, Nuno Leal Maia, Jorge Dória, Paulo
Casar Pereio, Márcia Rodrigues, Iara Amaral • Roberto
Nnflm; Imperam (R. Dias da Cruz, 170- 249-7982)-Olaria:
*5h, 17h, 19h, 21 h. Politeama, Botafogo: 14hl5m, 17h
¦30m, 19h25m. (18 anos). A história original, o argu-
manto ' e os diálogos são do escritor Nelson Rodrigues:
no desespero de afirmar a sua sexualidade, uma recém-
casada .sal todas as tardas * Invariavelmente tom* um-
tttibus, onde e cada dia encontrará uma nova aventure.

*Xt*n.A ¦.¦¦¦..... . . • '

O TELEFONE (Telefona de Don Siegel. Com "Charles Bron-
son, Lee Remick, Donald Plessenco, Tyne Daly a Alan Badal.
Imjiírlè^Pçe. Mal. Floriano, 19 - 224-5276): 14h30m,
Í«h45m, 19h, 21hlSm. Complemento: Cidade tle Bahia,
de Humberto Ribas (16 anos). História de um agente
soviético de formação stallnista que sa recuse e aceitar e
nova política que determina as relações entre União So-
víética a Estados Unidos.-fc '

SEXO EVKXlNCIA IM BÚZIOS (brasileiro), de Luiz Ante-
•nie> Piè. Com Rossana Martins, Milton Villar, Marcello
•Marcello, Frartcinette * Fátima Leite. Plaie (Rua do Passeio,
i?e —'222-1097). lOh, l.lh45m, 13h30m, 15hl5m, 17h, 18h
*5m, 20h30m, 22hl5m. Dom. a partir das 13h30m (18 anos).
Um jovem casal se encontre com uma mulher amoral numa
temporada da vario *m Búzios. O relacionamento, dos
.três dtgenora, a ponto; d* resultar em uma mort*. ir

MR II11ION (Mr. «meu), d* Jonathan Kaplan. Com Te-
r*nc* rilll. Valeria Porrlne, Jacki* Gloason, Sim Pkkens,

¦William Redfield e Chll Wills. Palácl* (Rua do Pas-
selo, 38 : — 222-0838),' Scale (Praia de Botafogo,
320 -246-7218), Tijuca Palaca (Rua Conda de Bonfim, 214 -
228-4610): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h. Complementos: O
•resll de Pedre a Pedra, d* Fernando Campos (Palácio), Sa-
velros, o* Gerson Tavares, (Tijuca Palaca). Tradição, da
Sady Scalanta (Scala) (10 anos). Comédia. Jovem. (talo*
americano herda grande fortuna de um tio qua mora na
América, mas passa por muitas confusões'para tomar posse
d» dinheiro. *^C

REAPRESENT AÇÕES
GRITOS E SUSSURROS (Viskinningar Och RopV de Ingmar
Bergman. Com liv Ullman, Ingrid Thulin e Hariet Andar-
son. Jóia (Av. Copacabana, 680 - 237-4714): 14h, lóh,
18h, 20h, 22h. (18 anos). Prod. sueca. Três irmis se reen-
contram ne antiga mansão da familia, onda um* delas
aguarda a morte, vítima de doença incurável. As frustra-
ções e egoísmo das outras duas vêm è tone eob a tensão
dos acontecimentos. yíif^itit
FACE A FACE (Ansikte ntot Ansikte), de Ingmar Bergman.
Com Liv Ullman, Erland Josephson e Kari Silwan. Studi*
Tijuca (Rua Desembargador Isidro, 10): 14h, 16h30m, 19h,
21h30m (16 anos). Fotografia de Sven Nykvist. Música de
Mozart. Uma psiquiatria que se considere perfeitamente se-
gura 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 svós, na case Onde pas-
sou a infância, onda fantasmas do passado, (liados a frus-
'trações do presente, levam-na à beira do suicídio. Pro-
dução sueca, jr+jf+lir '_
AGUIRRE, A CólIRA DOS OIUSIS (Aguirra Dar Zran Oa»-
tes), de Warner Herzog. Com Klaus Kinski, Ruy Guerra,
Helena Rojo e Cecília Rlvera. Bruai-Orajaé (Rua José Vi-
canta, 52 - 268*9352): 15h, 17h, 19h, 21h. (14 anos).
Realização do diretor (alemio-oeidental) de O Enigme d*
Kaspar Hausar. Aguirra,' qua Integra o grupo de conquis-
tador espanhol Pizarro na América do Sul, ê procura do
Eldorado, tenta' criar uma dinastia na selva amazônica. Até
domingo. -kif^irir ....

CORAÇÕES E MENTES (Haarts and Mlnds), de Pelar Devia.
Stvdio-Paissandu, (Rua Sen. Vergueiro, 35 —.265*4653):
13h30m,. 15h40m, 17h50m, 20h, 22hl0m. (18 ano»). Do*
cumentário d* longe metragem sobre e guerra do Vietnam,
suas motivações e repercussões na vida americana. Oscar
de . "melhor documentário de longa metragem*' de
1974. ¦*.***+ ',..-."

O ÍNDIO VISTO PEIO CINEMA - Sexta-feira, sábado/e
domingo, Ajuricaba, * Rebelde da Amaiênia' (Brasileira),
de Oswaldo Caldeire. Com Rinaldo Ganes, Paula Vrlaça,
Nildo Parente e Amir Haddad. Capri (Du* Voluntários da
Pá tria, 88 - 226-7101): lóh. 18h, 20h, 22h, sáb'. a dom.,"a 

partir das 14h. (18 anos). Ajuricaba, Indio meneú, lidará
a confederação indígena qua sa opõe aos colonizadores
portugueses na Amazônia, no século XVIII, levando-os a

pedir -reforças a Lisboa. Produção sobra um personagem
esquecido pelos compêndios escolares, filmada na floresta
amazonlc». -ttjrà+l .

ISTO É ml (IrasHeire), documentário da Luis Carlos Bar-
reto. Fotografia d* Hélio Silva * texto.d* Paulo Campos.
New Alasca (Av. Copacabana, 1241 - 247-9842): 13h,
14h30m, 16h,'.17h30m, 19h, 20h30m, 22h, 23h30m. (Livre).
Documentário de montagem com seleção da material d*
arquivo (cinejornais a fotos) * depoimentos da Palé. ic+l
AS AMANHE M UM CANAIHA (Srasüair*), de Tony Viei-
ra. Com Tony Vieira, Francisco Soares * Otávio Cardoso. .
Programa duplo: Mulheres *• Sax* Violam*. Orfy (Rua Al-
cindo Guanabara, 2ÍJt 10h20m, 13h25m, 16h30m, 19h

CURTA-METRAGEM:
35m, sáb. e dom., ás 13h50m, 16h45m, 20h (18 anos).
Produção de pretensão erótica, com elementos de filme

policial. +t .¦
ARIZONA COLT (Arizona CM), de Michele Lupo. Com Giu-
Mano Gemma, Fernando Sancho e Corinne Marchand. Pa-
thé (Pça. Floriano, 45 — 224-6720), Bruni-Copacábana (Rua
Barata Ribeiro, 502 - 255-2908), Bruni-Tijuca (Rua Cde. de
Bonfim, 379 - 268-2325), 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. Para-
fedes (Rua Arquias Cordeiro, 350 — 281-3628): Í5h, 17h,
19h, 21h. Complementos: Chega de Demanda/Cartola, de
Roberto Moura (Pethé), O Futebol no Brasil, de Paulo Bas-
tos Martins (Bruni-Copacabana). (18 anos). Western italia-
no.

BRASIL TRICAMPEÃO/COPA 70 (brasileiro), seleção de vá-
rios jogos feita por Casar S. e Alfredo Ripstain Jr. Aston
15h 17h, 19h, 21 h (livre). Até domingo.~~- ~ 

DRIVE-IN
O OUTRO LADO DA MEIA-NOITE (The Olhar «de ef
Midnlght), de Charles. Jarrott.; Com Marle Franca Pisier,
John Beck, Susan Sarandon' a Raf Valone. lagaa Drive-ln
(Av. Borges do Madeiros, 1421 - 274-7999): 19h45m, 22h
30m. (18 -anos): Versão do best seller de Sidney
Sheldon. Drama romântico melodramático que tem
inicio ás vésperas da Segunda Guerra Mundial .'* termina
no pós-guerra. Noelle, humilhada e menosprezada pelo
homem que ama, Larry, faz da vingança a principal razão
de sue vide, ligando-se a um grego milionário, Demens,
que a conhece quando estrela de cinema. A morte da
mulher de Demeria leve Noelle e Larry ao banco dos réus.
Produção americana. Até domingo. -)t '

"PRAÇA TIRADENTES 77"

DOU TIRAS FORA Dl ORDEM. (CrimeSuste»), de É. B.
Clucher. Com Terence Hill, Bud Spencer a' Luciano Cate-
nacci: Ilha AvtoCln* (Praia d* S. Bento - Ilha do Go-
vernador) 20h30m, 22h30m (livre). Doi». indivíduos avessos
á disciplina encontrem-se por ecaso, em'-um centro de re-
cruttmanto da policia e, para sobreviver,' aceitam inte-
grár a organização. Comédia com a dupla da série Trlnity.
Produçio americene. Até amanhã. -)t

ACONTICIU IM 60 SEGUNDOS (Om* In 40 Seconds), de
H. B. Halicki. Com H. B. HaHcki,: Marido Busia a Jerry
Dauglrda. IHia Autocine (Prata de S. Bento - Ilha do Go-
vernador): 20h30m, 22h30m. (18 ano»). Fuga a persegui-
ção da um ladrão da automóveis. A partir de domingo a
até terça-feira. -)C

MATINtS ;•,.' ~~~~"
FESTIVAL TOM I JERRY - Metro loevisre: dom., ás lOh
(Livre). ¦
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Praça Tiradentes 77 capta o clima peculiar ao antigo
reduto boêmio do Rio e recebe aplausos do público

Praça Tiradentes 77
(em exibição no ópera-2,
com O Segredo; tem .di-reção e fotografia de
José Joffilyque, comra-
ra felicidade, Consegue
mostrar o que era' e o
que sobrou de uma das
mais famosas praças dó
Rio de Janeiro. Figuras
importantes da boêmia
carioca são ouvidas, en-
quanto os shows de-
cadentes dos nossO-sl
dias prosseguem em cair
táz. Um entrevistado ia-
menta a degradação o
que foi entregue a Praça:
Joffily não se prende d
conceitos e a camarà.
passeia livremente sobre
a fauna mais diversifica-
da que ali se encontra;
basta o sol esconder-se
por trás dos engradados
de cimento armado. E o
que é melhor: o público,
vê o documentário' com
absoluto interesse. (3,li,y

EXTRA GRANDE RIO

A SELA ADORMECIDA - Canelar larga d* Machado: dom.,
às lOh givre). .
FESTIVAL Dl DESENHOS - Ilha AutoCine: sáb. • dom.,
is 18h30m (livre).
A MENINA DA PORTEIRA - Canse: HhlOm, 15h40m (10
•nos). • '-:'/ •-. '.-.¦¦:¦¦'': ¦:'¦
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Ajuricaba, o Rebelde da Amazônia, de Oswaldo Caldeira eò filme deste fim de
«emana na série O Indio Visto pela Ci nema, em exibição no cinema Capri
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A Próxima Semana

LADRÕES DE BICICLETAS (Ledri dl Biciclette), de Vittorio
de Sica; Com Lamberto Magglorani, Enzo Staiola e Lianel-
Ia Carelli. Sexta-feira, ás 20h30m, no Cineclube Curto-Cir-
cuito, na ASA, Rua São Clemente, 155. Domingo, is 20h,
no Cineclube do leme. Rua Gal. Ribeiro da Costa, 164,
dentro do ciclo Caminhes do Neo-Realismo Itália-
no. -X-H-A-»-»r , .

. PECADO NA SACRISTIA (brasileiro), de Miguel Borges. Com
Ítala Nandl, Ivan Cândido e Maurício do Valle. Domingo,
ás 20h, nó Cineclube do CEU, Av. Rui Barbosa, 762. Aven-
tura de arrtbientação furai: Um cortador de cana enfrente
inimigos do outro mundo: a alma penada do cangaceiro
Fedeabode, a mula-sem-cabeça, a Cuca a a Mãe-d'Água.
*••• ¦ ..
LADRÕES DE CINEMA (brasileiro), de Fernando Coni Cam-
pos. Com Mlíton Gonçalves, Antônio Pitanga e Wilson
Grey. Sábado a domingo, ás 20h, no CINJ-23, Paróquia
dos Santos Anjos, Av. Afranio de Melo Franco, 300. Co-

: média. Foliões do morrO do Pavãozlnho roubam o equipa-
mènto de filmagem de uma equipe americana, em' pleno
carnaval. Cada um tem uma idéia para o enredo e re-
solvem fazer um filme que depois é lançado pelos ame-
rioanos com o título de Sweet Thieves (Doces La*ú,õ,»).Mirk ' ' '•: __^

AS AVENTURAS AMOROSAS BE UM.PADEIRO (brasileiro),
de Waldyr Onofre. Com Paulo César Pereio, Maria do Ro-
sério a Haroldo da Oliveira. Sábado, às 19, no Cineclube
Paulo Pontas, no Colégio N Sa do Rosário, Av. Cesário de•Melo, 3 670. Domingo, às 17h3Qm, no Teatro Arthur Aza-
vedo, Rua Vitor Alves, 454, Campo Grande,. Debata com' o diretor após e exibiçeo.' Comédia. As aventuras extra-
conjugais de uma recém-casada insatisfeita a o conseqüente
esoandaipino-meio suburbano-ém que vive. jtifif
OS INCONFIDENTES (brasileiro), de Joaquim Pedro d»
Andrade. Com José Wilker, Luís Linhares, Paulo César
Pereiro e Carlos Kroeber. Sexta-feira, às 22h, no Cineclube
Estacio de Sé, Rua do Bispo, 83. • •*ir
FUTEBOL ESPORTE Dl MILHÕES - Sexta-feira, is 20h,
no Cineclube Marco Zero, Rua Jacinto, 7.
NEGRAS RAÍZES - Série de filmes apresentada pela te-
levisão norte-americana, baseada no livro de Alex Haley.
Em versão original, sem legendas.. 59 episódio: Tha
Uprooted e 69 episódio: Chicken George (le. parte).
Hoje, às 20h30mC no USA Center, Rua Barata Ribeiro, 181
79 episódio: The War'e 89 episódio: Fraedem (le. parte).
Hoje, às 18h30m, nó auditório do Consulado Americano,
Av. Pras. Wilson, 147. \
PICKPOCKET (Plckpocket), de Robert Bresson. Cem Mar-
tine Lassale, Pierre Leymarie e Pierre Etaix. Sábado, às
21 h, no Cineclube Macunalme, Av. Araújo Porto Alegra,
71/99. **•* ;¦

NITERÓI

CENTRAL — Momento de Decisão, com Shirley Maclaine. De
4a. a sáb., às 14hl5m, 16h40m, 19h05m, 21h30m (14
anos). Noivo Neurótico, Noive Nervosa, com Woody Allen.
Dom., às 14h, 16h, 18h, 20h, 22h (16 anos).
CENTER — A Cruz dos Executores, com Roger Moore. De
2a. a dom., às 15h, 17hl5m, 19h30m, 21h45m (18 anos).
ÉDEN — Brasil Tricampeão/Cope 70, documentário de lon-
ga metragem. De 4a. a sáb., às 14h, lóh, 18h, 20h, 22h
(livre), legião dos Mostras do Caratê, com Chan Síng Sang.
Da dom, a 3a-, às 14h, lóh, 18h, 20h, 22h (18 anos).
NITERÓI — O Telefona, com Charles Bronson. Da 2a. a
dom., às 15h, 17hl5m, 19h30m; 21h45m (16 anos).
ICARAÍ — A Águia Pousou, com Michael Caine. De 2a.
a dom-, às Í3h4Sm, 16h20m, 1Bh55m, 21h30m (14 anos).
ALAMEDA — Brasil Tricampeão/Copa 70, documentário de
longe metragem. De 4a. e 6a., às 17h, 19h, 21h. Sáb., às
15h, 17h-, 19h, 21h (livre). Mr. Billion, com Terènce Hill.
Dom. is ISh, 17h, 19h, 21h. 2a~. e 3a. a partir das 17h
(livre). '
CINEMA-1 — O Segredo,' com Jean-Louis Trintignant. Oo
2a. a dom., is 15h, 17hl5m, 19h30m, 21h45m (18 anos).

TAMOIO — O Telefone, com Charles Bronson. De 4a. a
sáb., a 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, 21h (18 anos). O Telefone, com
Charles'Bronson. De dom., a 3a., is 14h30m, 16h45m, 19h,
21hl5m (16 anos). ; ¦ ......'.

DRIVE-IN ITAIPU — Aeroporto, com Burt Lancaster. De 5a.
a dom., às 20h30m, 22h30m (16 anos). LadrSo de Bagdá,
com Renato Aragão. Sáb. e dom., às 18h30m (livre).

DUQUE DE CAXIAS

PAZ 
'— 

As Feres da Sexo, com Maria Isabel de lizandra.
Programa duplo: Caratt Vingando o Demânio Chlnls. Às
14h20m, 17h35m, 19h25m (18 snos).'

PETRÓPOLIS

DOM PEDRO — Brasil Tricampeão/Copa 70, documentário
de longa metragem. De 4a. a sáb., às 15h30m, 17h30m, 19h
30m, 21h30m (livre). O Irotômano, com Gastone Moschin.
Dom.; às 13h30m, 15h30m, 17h30m, 21h30m (18 anos).
PHROPOIIS — Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, com
Woody Allen. De 4*. • dom., às 13h30m, 15h30m, 17h30m,
19h30m,21h30m(16*nos).- .,;..;.

ESTRÉIA DE ROHMER ENTRE
ÓTIMAS REÀI

'. Zj ò Joelho de Claire, de EricRohrner, apre-,"sentado 
antes em uma. Semana do .Cinema'Tfanjãês, 
entra èm carreira normal, destacan-~âo-se 

entre as estréias que (até hoje) estão
programadas para a próxima semana. Tam-
bèm.merecem especial atenção dois festivais: o"intitulado 

Clássicos do Cinema, com obras-
primas como Barry Lindon e A Regra do Jo-
go, e a Semana Kurosawa, com seis obras do
mestre japonês. Uma curiosidade é a presen-
ça de Isabelle Huppert, agora premiada em

¦GartHes (dirigida por Chabrol em Violetite No-
•iière), no retorno de Um Amor Tão Frágil (La
•ÔenfeUlère), de Claude Ooretta.
.ít.-. 'ó Joelho de Claire precede O Amor à Tar-
de elA Marquesa de 'O no currículo do cineas-
¦taRohmer e integra um conjunto de filmes¦Que ele rotulou de Contos Morais. Além da in-¦tellg/ência do diretor (um dos críticos de pres-
tigio 'que 

passaram à realização de filmes por
ocasião dá nouvelle vague), também autor do

joteiro, Le Genou de Claire conta com um dos
melhores fotógrafos em ação na Europa: Nes-
tor Almendros. A história, na superfície, mos-

¦tra-se uma ciranda amorosa com dois pro-
tragonistas masculinos, interpretados par
Jean-Claude Brialy e Gerard Falconetti, e
Uès femininos, a cargo de Aurora Comu, Béa-
trice Romand e (no papel de Claire, cujo joe-•lho é o atributo mais perturbador para Bria-"lyl Laurence de Monaghan. Estréia segunda-
féíra: Cinema-1. Z
..... As múltiplas qualificações de Yves Mon-
tand e a beleza da americana Katharine Ross¦são os pontos a favor de O Amor e a Violên-
olá (te Hasard et Ia Violence), já que o dire-

-tor-nteirista Philippe Labro ocupa uma po-
Sição, obscura no cinema francês. Montand é
Laurent, homem de 49 anos que dedicou a vi-
da ao estudo da violência e das formas de re-
primi-la. Sem ser escritor, quer publicar um
livro sobre o tema e, com este fim, refugia-se

>RESE!TA€OES
numa localidade à beira-mar, onde hão co-
nhece ninguém. Contra suas intenções, envol-
ve-se em vários incidentes violentos e se apai-
xona por uma jovem médica (Katharine).
Segunda: ópera-2, Tijuca-Palace, Ricamar e
Cinema-1 de Niterói.

Com uma dupla respeitável, Catherine
Deneuve e Vitorio Gassman, Almas Perdidas,
produção italiana que chega com titulo ori-
ginal em inglês — Twin Souls (Almas Ge-
imãs) — despertará o interesse dos que co-
rihecem Dino Risi, cineasta de talento a quemos produtores nem sempre intregam boas
oportunidades. Apesar de frustrações lá uma
vez ou outra) Risi construiu uma filmografia
rica, das mais comunicativas do humor ita-
liano. Segunda: Palácio, São Luiz, Roxy, Tiju-
ca e Center (Niterói).

Keoma, de Enzo G. Castellari, é western
italiano com o italiano Franco Nero e o ame-
ricano Woody Strode á frente do elenco. Nero
faz o papel-titulo: um indio adotado, ainda
menino, por um famoso pistoleiro, Shannon.
Mal visto pelos fühos de Shannon, Keoma
participa da Guerra Civil e, ao voltar à cida-
de em que vivia, encontra-a sofrendo as vio-
lências da quadrilha CaldweU. Enfrenta o
bando, do qual participam os filhos de Shan-
non. Também no elenco.; William Berger, Olga
Karlatos. Segunda: Òdeon, Rian, ópera-1,
América, Santa Alice, Rosário, Madureira-2
e Niterói.

Na linha das produções de Cario Mossy
(ator que está acumulando as funções de di-
retor, co-autor de roteiro, cenógrafo e ftguri-
nista), Manicures a Domicilio é mais uma
contribuição ao PNG (o Produto Nacional
Grosso), intensamente defendido pela pornô-
chanchada. Carlos Leite aparece como Auro-
ra Boreal, cabeleireiro que sonha com bri-
Ihanfe futuro, mas se desespera porque só lida
com empregadas domésticas. Ao conseguir os

serviços de três manicures dispostas a tudo
(Adele Fátima, Marta Moyano e Marneide
Vidal), ele as utiliza para tentar tomar di-
nheiro de homens de negócios. No elenco, en-
tre outros, Catalano, Amandio, Lida Magna,
o próprio Mossy e, em participação especial,
Henriqueta Brieba. Segunda: Vitória, Copaca-
bána, Carioca, Imperator, Olaria, Madureíra-1
e Paz (Caxias).

O Studip Paissandu vai apresentar a Se-
mana Kurosawa: Sanjuro (segunda), Anato-
mia do Medo (terça). Ralé (quarta), Céu e
Inferno (quinta), Os Sete Samurais (sexta) e
Dorsu Uzala (sábado e domingo). O Capri
do Oanema: Grilhões do Passado, de Orson
Welles, rebatizádo como Mr Arkadin (também
conhecido como Oonfidehtilal Report)', na se-
gunda-feira; Os Brutos Também Amam (Sha-
ne), de George Stevens, terça; A Grande Ilu-
são, de Jean Reholr, quarta; M — O Vampiro
de Dusseldorf, de Fritz Lang, quinta; A Regra
do Jogo, de Renoir, sexta; Os Irmãos Marx
no Circo (At the Circus), sábado; e Barry
Lindon, de Stanley Kubrick, domingo.

Também voltarão ao cartaz o Planeta
Selvagem (Cinema-2), O Pais Azul (Cinema-
3), o já citado Um Amor Tão Frágil (Novo
Pax), O Casal (Caruso), Os Incompreendidos
(Coral). Está prevista a continuação em car-
taz de A Águia Pousou (Império e Scala), Jú-
11a (Leblon-1 e Icarai), Madame Rosa (ses-
soes noturnas do Leblon-2), A Dama do Lota-
ção (Plaza, Veneza, Comodoro), O Erotômano
(Astor), Gritos e Sussuros (Jóia), A Queda
(Cinema-2) e Brasil Bom de Bola 78 (Lido-1,
Metro-Boavista, Condor-Largo do Machado e
circuito Art-Palácio do Rio).
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Katharine
Ross e Yves
Montand, os

astros de
O Amor e a

Violência

Toshiro .
Mifune vive |
o terror
atômico em
Anatomia do
Medo, uma
das seis re-
apresentações
selecionadas
para a
Semana
Kurosawa
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TEATRO
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OPÇÕES NO
JOGO

TEATRAL
O fim de semana está marcado pela Copa

do Mundo e o teatro, mata sensível do que
qualquer outra manifestação artística a essas
efúsões esportivas, se ressente com o desvio
de interesse do público. Com os olhos na tele-
visão, as platéias se voltam para os malaiba-
rismos dos jogadores e o calor da competição,
esquecendo-se das emoções, também intensas,
do Jogo teatral. Mas há para aqueles que não
se entusiasmam por futebol, ou para torcedo-
res que sabem equilibrar o futebol (afinal os
jogos são à tarde) e outras diversões, a pos-
sibilidade de escolher, entre os espetáculos em
cena, uma alternativa de bom teatro. Ê..., de
Millor Fernandes (Teatro Maison de France)
se mantém ancorado no êxito de mais de um
ano em cartaz e na extraordinária interpre-
tação de Fernanda Montenegro. A interpre-
tação de uma atriz, no caso Tânia Alves, tam-
bém é o ponto de destaque dè outro espeta-
eufo — Dois Pontos (TNC, às 20h) — quetraz ainda uma salutar dose de irreverência
e humor crítico. Já Fero-cidade, de Ricardo
Meireles (TNC, às 21hl5m) pode agradar
pela forma simples e direta como trata os
conflitos do um casal exposto às pressões, da
cidade.

Em outro piano de análise, O Amor do
Não, de Fauzi Arap (Teatro Dulcina), mer-
guina no universo muito especial do autor,
demonstrando através de uma argumentação
na qual a razão e os dados poéticos se con-
trabalançam, resultando numa bela reflexão
sobre alguns níveis de marginalidade. A força
qüe Thais Portinho imprime ao seu persona-
gem de Se Minha Empregada Falasse..., de
Mauro Rasi (Sala Corpo/Som) é suficiente
para levar o público ao teatro. E Fuenteove-
juna,úe Lope de Vega, está agora em Copacá-
bana (Teatro Gláucio Gill) e O Sol Feriu a
Tem e a Chaga se Alastrou, de Vital Santos,
pode ser assistido na Tijuca (Teatro do Sesc).
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Ana Lúcia Torres
e Ivan Cândido
em Fero-cidade

Thais Portinho em
Se a Minha Empregada Falasse

¦ :'Xff:' . _?v,.!#iffl'S

... ._ !
.".'.¦r.-yy-mm

Macksen Luiz

mm-.,. «¦»_______________________¦_______________________________

*__S

____^ÜPi___^ -B^ü9__________<£-^{&-3f3_<_________ -----B _-_¦ _______?í$:$£3^^^H£_i___.____________L- * -*'aHP*^*_H Hr '^fl
• * _______!.*>.¦---47 'jRj.**^- -_-_---->--/_-----!¦p*. 1««". '*••' i>'!'1 I^IPI

'- "^n^Hr*. * .. ~' ^m1 K* •>$* *'*i> 'mP' B ____¦s, , * ' ff * .. í ' 2? I gni-rffW _-TF^fflM-Wli_1WÍM--_---_iMÍr • ní "^.'fW- ' í -'•* ¦ ¦ «a I^__Hhi '•"VJIH
'"'* ¦«£,«3Ü-Bií^_iMi-_i_M _-_^lÍ_aHB-_-Bi»a^^-----M^IS-.s-Y jH. . Jmsmsmmê . ^^MW_8iii^__-_^ii B^M_^^^IH_k i ,*•) 9 ¦:^:.^^S^S^^MWf^^^ÂwSmW!mm\ J^^^^^KMi__f'!íãlí-______i K^H ¦!JJK£-7RíHH--M^r^F^^^_----Pi ' 'Jr ^^___l ____¦

>l * ^-^ ll&mCjdÉÍb_nv>VM :-^__iaS:v>':ii§s^_[^wBH ____B_WBw_BglaM Mca _______Sfal^^:vt_*M
B^g||*^^MK^^^^^8| H íl^_§t_____|___r"-;' "^''|:^á_r'-'<_l

^ml____B_B_l_E^^____l__^^l_^l^ _________ ^H _____BÍ_^ÍÍlÍÉ_l__l ___KÍP*í* ' Vi _?*flBfi^V^H

¦ * ffl __¦ - . ^^ :_______H ¦ " £.'_-_-lii-H1J3Es_____________^^^^!í^^^_bé________^_____________I _____¦ ___Híw_V ^'«^-_-:_H______ol3_______l ___¦'V ^IH^-HÍÍi-ÉU-1 ¦ At I • t$ umvmÊf^HH __K___i ¦ i « :«sí^máM ____-ÜS^iS K:V Ri___H ______P^%vlfê^l«£»_^^__^_P_:__H ___¦] *« _F^.^? __g. ^-'i* Tf;(.m

^^^ÈÊ^^^^^m^&ÊíW Ikjgfl l^^d_4ÍÉ_ÍUllh%'Jn_l_llv i--jpi^^wfii^^^_ií3B ¦ ' Iw/a EàWffl
i^_^_H-H_v9E-_i.p^H-Mi_H H -¦ __P__I l__P^;:^!H

_¦• •''..ííBPHBI_^w^«H I I

Neila Tavares, Nilson
Conde, Fernando Torres,

Miriam Pérsia e Fernanda
Montenegro em É...

Fuenteovejuna,
com direção de Eric Niehen

João José Pompeu em
O Amor do Não
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DOIS LANÇAMENTOS MO FIM DE SEMANA
2>«ntr« os espetáculos des

diversos Estados vistos nó Rio e
em São Paulo por ocasião do
recente Projeto Mambembâo,
Jogos na Hora da Besta, produ-
tido feio grupo Circo XX áe
Porto Alegrei foi «"» dos que
suscitaram maior interesse, do
público e da critica. A peça da
argentina Rema Mahieu, cuja
montagem representa uma ias
raras tomadas de contato com
a-dramaturgia do pais vizinho,
baseia-se num achado muito
eficiente: ela coloca em cena
um grupo de crianças brtocan-
do numa praça, e através. da
violência das suas brincadeiras
cria uma óbvia metáfora dos
choques de forças que caracte-
roam o funcionamento ée um
regime autoritário e repressivo.
Premiada e proibida na Argen-
tina, « peça, depois do sucesso
das tua» apresentações ne
JfamfcemMo, foi remontada em
São Paulo pele mesmo diretor
Paulo Medeiros de Albuquerque
que a encenou originalmente em
Porto Alegre, mas desta vez
com «m elenco paulista, iníe-
grato por Cristina Pereira,
Walter Breda, William rucei, Zé
Carlos Machado, Andréa Leão,
Rafael Ponzi e Cho Dorneües,
olim de Nirce Levin, a única
que ficou do elenco gaúcho.Terminada a temporada no Teu-

.tro Aliança Francesa. de São
Paulo, o espetáculo transfere-se

para • Rio, onde poderá ser vis-
to a partir de hoje no Teatro
Opinião.

Depois d» várias semanas
de deslocamentos pelos teatros
da periferia do Rio, de Ni-
terót e de Petrópolis, o Grupo
Pau-Brasü consegue finalmente
um peúso certo para o seu Do
Pau-Brasü ao Nescafé, revista
musical com a qual pretende,
recorrendo a trechos de dioer-
sos comediógrafos nacionais,
analisar criticamente alguns
aspectos da História do Brasil.
O espetáculo, que entra ama*
nhâ em cartaz no Teatro Expe- .rimental Cacilda Becker, € di-
rígido por José, Luis Ligiero
Coelho, com direção musical de
Caique Botkav, orientação cor-
poral de Ausênid Bernardes
Monteiro, orientação de figuri-nos de Biza de Souza, cenogra-
fia de João Nepemuceno, José
Luís Ligiero Coelho e Luís Fe-
lipe Pinheiro, estes três também
presente» no elenco, junte com
Alice Carvalho, Angela RebeUo,
Chico Lívie, Geovan Gemes dos
Santos, Ivo Denayre, Juliana
Prado Teixeira, Malu Costa, Ro-
Prado Teixeira, Malu oCste, Ro-
berto oSares, Roberto Wagner e
Teotônio de Paiva. Os principaistextos ia coletânea são de au-
torta de Jesi de Anchieta, Jean
de Lar», José de Alencar, Mar-
tins Pena, Qorpe Santo e Fer-
nando Pinta de Almeida. (Y.M.)
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Jogo* nm Mora da Sesta, depois de se
apresentar; no Projeto Mamhemhão
está de volta, com a mesma
direção mas cem o elenco renovado
Do Pau-Brasü do Nescafé,
mnà História do Brasil
musicada, estréia amanhã no Teatro
Experimental Cacilda Bedker
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UM
EMBRIÃO"/

ATORMENTADO
De como os traumas que o ho- 4:

mem sofre, desde feito até a idade *
adulta, podem levá-lo ao homosse-
xualismo. Este seria um resumo
possível da ação de Embrião, em car-
taz até domingo na Aliança Fran-
cesa da Tijuca. Um dos resumos -
possíveis, para dizer a verdade, pois •
a linguagem da peça de Othon Ber-
quó e do espetáculo dirigido porPaulo Ramos é tão caótica, hermé-
tica e em circuito fechado que cada
um pode tentar decifrá-la à sua ma-
neira, sem chegar a conclusões real-
mente convincentes. E, para agra-
var a perplexidade com que recebe-
mos Os incoerentes' pedaços desse
pesadelo eminentemente subjetivo,
o autor fez questão de inserir na sua
obra a maior quantidade possíveldos problemas que perseguem o ser
humano no mundo de hoje. £ as- -
sim que entre o feto e a solução ho-
mossexual, beliscamos representa-
ções simbólicas de estruturas ¦re-./,
pressivas, sociedade de consumo, or-..
fandade, complexo de Édipo, pres-..soes religiosas, violência, prostitui-....
ção, impotência sexual, Moisés e as
suas leis, além de muitas outras-
mensagens visuais virtualmente in-'
decifráveis.

Como visão do mundo e como!.!
pesquisa formal, Embrião é um tre—
mendamente retardado vestígio dej
quase todos os modismos que as",
vanguardas menos consistentes do
fim da década passada, embaladas.'
pela autogratificante ilusão de en- .
contrar no jogo dramático um subs-
titutivo válido do processo psicote-
rapêutico, espalharam por algum
tempo pelos palcos do Brasil e do
mundo. Não lhe falta até mesmo o
aperto final de mãos entre atores e
esípectadores, acompanhado da fra-'
se: "Eu te amo".

A ingenuidade e o caráter to-
talmente extemporâneo da lingua-
gem e da mensagem quo Embrião •
propõe são de tal ordem que talvez-;
nem merecessem comentário, se não.
fosse o fato de essa proposta profun-/
damente desinteressante estar cana- "
lizada através de uma realização
formalmente trabalhada com inegá-
vel seriedade e mística emoção. A-
expressão corporal dos intérpretes, .
base gramatical do espetáculo, revê-
Ia um apreciável treinamento; a-;;
iluminação, se descontarmos o im-Y.
perdoável abuso da luz estraboscópi-
ca, é tão sofisticada quanto as limi-
tações da sala permitem; os figuri-
nos e os acessórios são visivelmente
cuidados, « os integrantes do elen-
co não só deixam claro que acredi-
tam profundamente no que fazem,';
como também que encontram nas /
suas ações em cena algum místico
tipo de realização existencial. Em
vista de tudo isso, a sensação que fi-
ca é a de um intenso constrangi-
mento diante do desperdício de tan-
ta energia vital em troca de um re-
sultado tão irrelevante para quem
passa lima hora e meia assistindo a
essa emocionada mas muito pouco
emocionante elocubração. —

Yan Michalski

1

JO00S KA HOUA DA IISTA. Taxto da Rem* Mahtai. Dir.
d* Paulo AAtdtlroa d* Albuquarqu*. Cem Cristina Partira,
Wahtr Brada, Nirc» lavht «outros. Taatr» «pin»*, Rua
Srqwlm Campeã, 143 (235.2119). De 3a. a éai a dom.,
ia 2lh, sib., it 20h • 22h, vasp. dom., it 18h. Ingratsos
• Cr$ 10,00 • Cr$ 40,00, «studantas. (16 anos). Sob a
Inegam da um srupo de orlan$aa brlneend», apareçam
retratadaa aa «struturat de um sistema política autoritário.

DO MU4tASH AO NISCArt. Ravltta tmitlcat cem textos
de Josi de Alencar, Martins Pena, José de Anchieta;
Qorpo-Sento • ootres. Dir. de Joti lult Ugeire Coalho.
Dir. mui. de Calque Botkay. Cem Alice Carvalho, Angela
Receito, Chico Lfvio, Gaeven Gemet det Santos e outros.
Teatro Ixperlmantal Cacilda jactar. Rua do Catata, 338
(265-9W3). De 3a. a 6a. « dom., it 21h, síb., it 20h o
22h, vesp. dom., ia 18h. Ingresses e Cr$ 40,00 «I Cr$
20,00, estudantes. Estude da Histeria de Brasil atravét
de auterat que revelaram et dlseustiet políticas e sociais
daa aun épocas. Neste tibado e demlngo, excepcional-
montei, mmIo única it 21h. Estréia amanht.
B... IM CADEIRA H IODAS. Texto de Renald Radde. Dir.
de Miguel Onlga. Com Fernando Palito, e AntSnlo An-
tonlno. Teatro Santa Cecília, Petrópolis. Síb. o dom., it
21h. Ingressos a Cr* 30,00 e 30,00, estudantes. Ralado-
namento entro pátrio aleijado o aeu empregado apraeen-
tado esmo alegorias de conflitos mais amplos. Até do-
mingo.

 i

A BURGUESA ISAURA - Comédia da Padro Por.Irle, Dir. de
Clóvis Levt. Cem Maria Pompeu, Ua Ferrai, Camilo Beviléc-
qua, Breno Bonin, Nalr Prestes, Eliana Coelho. Teatro Nado-
nal da Comédia, Av. Rio Branco, 179 (224-2356). De 3a. a
dom., is 18h30m. Ingressos e Cr$ 40,00 e Cr$ 20,00, estu-
dentes, is 3as. e 4as., a Cr$ 50,00 o Cr$ 30,00, is Sas. a 6as.,
a Cr$ 60XX) e Cr$ 40,00, aos sáb. e dom. Pressionada
por uma desesperada situação financeira, uma viúva ven-
de o seu suicídio a um programa de televisão.

DOIS PONTOS — Roteiro, direção e interpretação de Jo-
nas Bloch e Tanla Alves, com textos de Millor Fernandes,
Garcia lorca, Fauzi Arap, Brecht, lonesco, Maiakoyski, Odu-
valdo Vianna Filho • outros. Teatro Nacional de Comédia,
Av. Rio Branco, 179 (224-2356). De 3a. a dom., as 20h.
Ingressos e Cr$ 40,00 e Cr$ 20,00, estudantes, is 3as. e
4aa., a Cr$ 50,00 a Cr$ 30,00, is 5as. e 6as., a Cr$ 60,00

e Cr) 40,00, sab. e dom. Dois atorat de multa vitalidade
recitam, cantam o dançam um repertório variado.

FERO-CIDADE - Texto de Ricardo Meireles. Dir. de Rogério
Fróes. Com Ivan Cândido o Ana Lúcia Torra. Teatro Nada.
nal de Comédia, Av. Rio Branco, 179 (224-2356). De 3a.
e dom., it 21h3Bm. Ingresso* a Cr$ 40,00 e Cr$ 20,00,
estudantes, it 3et. e 4as., a Cr$ 50,00 e Cr* 30,00, it
5as. e 6as., a Cr* 60,00 a Cr* 40,00, séb. a dom. Um
casal frente i falta da amor qua predomina na cidade
grande. Até dta 11.
1707/1*9 - LEONARDO LA PONZINA. Taxto da Marllena
Antaldi e Lennie Dale. Dir. de lacov Hillel. Dir. musical
de Edson Frederico. Com Lennie Dale, Vara Setta, Paulo
César de Oliveira, Carlos Wilson Silveira, Bruno Barroso,
Carloa Machado e sete bailarinos. Teatro da lagoa, Av.
B. da «Medeiros, 1426 (247-7849 a 274:7999). De 3a. a 6a. a
dom., is 21h30m. Séb., is 21h õ'24h. Ingressos da 3a.
a 5a. a dom., a Cr* 120,00 e Cr* 60,00, estudantet, 6a.
a Cr* 120,00 e síb., a Cr* 150,00. Através de em musl-
cal, Lennie Dala conta a história da tuevida.
LA EM CASA t TUDO DOIDO. Comédia de Joio Bethen-
court. Dir. do autor. Com Milton .Carneiro, Heloise Mafal-
de, Rogério Cerdoso, Estalita Bell, Lúcia Marina Accioly,
Joio Marcos Fuentes, Jecquet lagoa,' César Montenegro.
Tealro Copacabana, Av. Copacabana, 327 (257-1818 R.
Teatro). De 3a. a 6o. o dom., is 2lh30m, sáb., it 20b a
22h, vesp. 5a., ia 17h e dom., it 18h. Ingresses de 3a. a
6a. e dom., e Cr* 100,00 a Cr* 60,00,. estudantes, sáb., a
Cr* 100,00 o vesp. de 5a., a Cr* 60,00. A neurotirada
classe média reage i violência ou através de violência ou!
através de loucura.
RODA COR DE RODA — Comédia de leilah Assunção. Dir.
da Gracindo Júnior. Com Susana Vieira, Edwin-Luisl, Naté-I
lia do Valia. Taatr» Glória, Rua do Russel, 632 (245-5527)..

De 3a. a 6a., is 21h30m. Sáb. e dom. is 18h * 21 h.
Ingressos de 3a. a 6a. a dom., a Cr* 100,00 e Cr* 60,00
Sáb. a Cr* 100,00. A trajetória de Amélia, uma mulher de
verdade, de esposa submissa a dona de um fantástico prós-
tlbulo. Hoie, a autora autografará no hall do teatro o sei
livro Da Fala ao Grito.
O AMOR DO NAO - Texto a dir. de Fauzi Arap. Com João
José Pompeu, Carlos Alberto Riccelli, Álvaro Guimarães.
Teatro Dulcina, Rua Aldndo Guanabara, 17 (232-5817).
De 3a. a 6a-., is 21hl5m, sábado, is 20h a 22h

dom., it 18h e 21hl5m. Ingressos 3a. a Cr* 40,00 e
Cr* 20,00,; estudantet, de 4a. a 6a. e dom., a Cr* 80,00
e Cr* 40,00, estudantes, séb. a Cr* 80,00. Um funcionário
público homossexual, um travesti e- um perseguido poli-
tiee, num convívio que traduz as pressões, os preconcei-
tos e as violências da qua a sociedade te arma para
enfrentar ai minorias marginalizadas.'

DIVORCIO, CUPIM DA SOCIEDADE - Comédia da Max
Nunes e Hilton Marque*. Direção de Gracindo Júnior. Com
Ary Leite, Beatriz Lira, Jorge Botelho, Maria Cristina Nu--
nes; Lupe Gigliotti, Germano Filho, Nlartlm Francisco e

Norma Dumar. -Teatro Senador, Rua Senador Dantas, 13.
Da 3a. a 6a., e dom., is 21 h, séb., is 20h • é 22h30m
(232-8531). Vesp. dom., is 18h. Ingressos, 3a., a Cr* 40,00
a,Cr* 25,00, estudantes, 4a., 5a. a dom., a Cr* 80,00 a
Cr* 50,00, estudantes, 6a. e séb., a Cr* 80,00. Intransi-
gente pai de família não aceita.o divórcio da filha, qua
para convencê-lo a mudar da idéia arma um plane com

o apoio da mie. Até domingo.

CAMAS REDONDAS, CASAIS QUADRADO* -Comédia de
Roy Cooney e John Chappman. Dir. de José Renato. Cem
Dirce Migliaceio, Glna Teixeira, Vanda Lacerda, Felipe Ca-
rone, Lúcio Mauro, lona Catrambl, Anita Leonl, Fernando
José o Cario* Leite. Teatro da Praia, Rua Francisco Sé, SB

\.'A próxima se-
J.M gunia-feira,
prosseguinão no ciclo
Teatro Fumado, seri
apresentado no Tea-
tro Experimental Ca-
cilda Becker, às 21h,
e ao preço de Cr$ 5,00
o ingresso, audiovl-
suai mostrando o tra-
balho de encenadores
russos, entre eles Sta-
naslawskí e Meyér-
hold. O programa te-
rá apresentação do
diretor Celso Nunes e
do ensaísta Reni cha-
ves Cardoso.

________Ll 'mWW

MEYERHOID

(267-7749 e 287-7794). De 3a. e 6a., iè 21hl5m, téb. it
20h e 22h30m., dom., is 18h e 21hl5m. Ingressos, 3a. a
Cr* 40,00 e Cr* 25,00, estudantes, 4a., 5a. e dom., a
Cr* 80,00 • Cr* 50,00, 6a. e sáb., a Cr* 100,00. Comédia
de equívocos reunindo vários casais que procuram vencer
inúmeros obstáculos para consumar seus projetos de adul-
tério.

O. SOL FERIU A TERRA E A CHAGA SE ALASTROU. Tex-
to de Vital Santos, Dir. de Lufs Mendonça. Com Nádla
Carvalho, Isa Fernandes, Luis Mendonça, Eugênio San-
tos, Marco Miranda, José Rocha e outros. Teatro do Sesc
da Tiiuca, Rua Barão de Mesquita, 539 (288-6197).
De 4a. a domingo, is 21 h. Ingressos do 4a. a
6a. e dom.. Cr* 60,00, Cr* 40,00, estudantes e Cr* 15,00,
sócios do Sesc. Sáb., preço único. Cr* 60,00. Uma visão
fantástieó-mégica da realidade crua dos retirantes nor-
destines.

FUENTEOVEJUNA - Comédia lírica de Lope da Vega.
Dir. de Erlc Nielsen. Mús. de William Senna. Com Alice
Reis, Arnaldo Marques, Axel Ripoll, Márcio Augusto, Ota-
cllio Coutinho, Orlando Macedo, Roberto Martins, Maria
de Lurdes Rabetti a William Sena. Teatro Gláucio Gill,
Praça Card. Arcoverde (237-7003). De 4a. a 6a., is 21 h
15m, sáb., it 20h * 22h, dom., is IBh e 21hl5m. Ingressos de
4a. a 6a. e dom., a Cr* 30,00, sáb., a Cr* 50,00 o Cr*
30,00, estudantes. Domingo próximo, is 18h, 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 HISTORIA E' UMA HISTÓRIA - Texto de Millor Fer-
nandes. Dir. de Jô Soares. Com Antônio Fagundes, Sandra
Bréa e Olney Cazarré. Teatro Vannucci, Rua Marquês d*
S. Vicente, 52, Shopping Center da Gávea (274-7246). De 3a.
a 6a., is 21h30m, sáb., is 20h30m e 22h30m, dom., is
18h e 21h30m. Ingressos de 3a. a 5a. • dom., a Cr$
100,00 e CrS 60,00, estudantes, 6a. e sáb., a CrS 100,00.
Um passeio irreverente por várias etapas da História Uni-
versai.

SE MINHA EMPREGADA FALASSE... - Comédia de Mauro Ra-
si. Dir. de Nelson Xavier. Com Thais Portinho e Sânia
Cláudia. Sala Corpo/Som do Museu d* Art» Moderna, Av.
Beira-Mar, s/n? (231-1871). De 4a. a sáb., is 21hl5m,
dom., às 18h30m • 21hl5m. Ingressos a Cr$ 50,00, CrS

30,00, estudantes, e Cr* 20,00, empregada* doméstica*.
Através do estudo do relacionamento patroa-empregada é
realçado o clima de Isolamento e desespero que domina
a sociedade urbana de hoje.. B J- 

'

I... -r Taxto de Millor Fernandes. Direção de Paulo José.
Com Fernanda Montenegro, Fernando Torrei, Neila Tavares,
Míriam Pérsia e Nikon Conde. Teatro Maison de France,
Av. Antônio Carlos, 58 (252-3456). De Ai. a 6a., it 21 h,
sáb., is 20h e 22h30m, dom., it 18h e 21h. Ingressos de
4a. a 6a. e dom., a Cr* 100,00 a Cr* 50,00, estudantes,
sáb., a Cr*. 100,00. Problemas de casamento, relaciona-
mento sexual e maternidade na visão de diferente* gare-
Sõesj , ; 

' ¦ '/

PEDRO CORREDOR - Texto de Altimar Pimentel. Prod..
do Grupo Candelabro. Com Lúcia Helena, Geovaldo fer-,'
raira, Sônia Corte, Apolonio Neto, Carlos Mandei. Alianja
Francesa ate Botafogo, Rua Muniz Barreto, 54. De 6a. e -
dom., is 21h. Ingresses a Cr* 25,00 a Cr* 15,00, alunos.
A participação dot meio* de comunicação na criação de
um mito. Até dia 3 de julho. '"'- -

¦ __. in ¦ ii—.i in ii ii i ,i,i n.Mi li . ii.in i ¦¦ mm i I

EXPOSIÇÃO — Criaçio do Grupo Ensaio de Teatro Aberto.'
Com Edgar Ribeiro e Genllda Maria. Sala Moliire da Aliar»
ça Francesa de Copacabana, Rua Duvivier, 43. Sáb. e dom.,
is 19h. Entrada franca. . ,,,„
O EMBRIÃO — Texto d» Oton Berquimó. Dir. d» PauloRe-,
mos. Com Paulo Ramos, Mlchele Naili, Paulo Feitos», San-.
dra Eila • outros. Teatro da Aliança Francesa da Tijuca,
Rua Andrade Neves, 315. De 6a. a dom., is 21h30m. m-
gressos a CrS 50,00, Cr* 30,00, estudantes, e Cr* 20,00

. alunos. Até domingo. . "" •

SANDUÍCHE — Coletânea de textos de 15 autores dife-'
rentes. Dir. de Ari Coslov. Com Angela Valério, Hiléána.
Menezes, Ivo Fernandes, Luiz Joselli, Luca de Castro. To*--
fro Gláucio Gil, Praça Card. Arcoverde (237-7003). 2as,,e'
3as.-feiras, is 21hl5m. Ingressos a Cr* 40,00. Escolhidps
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 . Obra. Textos de Carlos Drummond de Andrade,
Cecília Meireles, Fernando Pessoa e outros. Estúdio de
Teatro Leonardo Alvas, Rua Corrêa Dutra, 99, sobreloja
218. De óa. a dom., is 21h. Ingressos a Cr* 20,00. Até'
dia 2 de julho.
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SHOW

I NOVE ESTRÉIAS
ENFRENTAM
Ü FUTEBOL

¦ i,
Ttil

¦ , E á safra acabou não ficando tão reduzi-
da. como se esperava. Nada menos de nove és-¦petáculos se arriscam a disputar o público com
á futebolística televisão deste fim de semana.
6 .bom combate começa cedo ,e com ótimas
perspectivas para a música, porque a pré-es-
tréia do'<Projeto-Pixinguinha, Teatro Dulcina,
ás Í8h3Qm, reúne artistas de comprovada bi-
lheteria.. São eles Moraes Moreira e o conjun-
to A Cot. do Som. e, portanto, há possibilida-
des até de se repetirem ás filas provocadas pe-
Ib [espetáculo de Fafá de Belém da semana
passada. A direção do show de hoje é de Mau-
rícjio Tapajós. Na Associação Brasileira de Im-
frénsa^iambém, apenas está noite o show
Ponta a Ponta, que tem a participação e con-
tá á vida da cantora Carmen Costa. E hoje se
inicia uma promoção simpática no Planetário,
mais especificamente na sua Sala Nicolau Co-
pétnicò'^ que abrigará, todas as sextas, um
Concerto de Choro realizado por Deo Rian e o
conjunto Noites Cariocas. A cada semana, um': 
cpúvidado especial. No estréia, será Carolina
Cardoso de Meneses, pianista de um estilo tra-
dicionale gostoso, e que é uma figura muito
rara nos palcos cariocas. Outra boa opção
musical, tudo indica, deverá ser as apresenta-
ções de. hoje e amanhã de um ótimo conjun-
to na boate Tio Patinhas. Podiam ter dado
nome melhor a esta casa que fica em Copaca-
bana. Mas.que é perdoável, já que lá estão se
encontrando Mário Negrão (bateria, per-
cussão e flauta), Luis Cláudio. Ramos (violão
e\ guitarra), Bebeto Castilho (contrabaixo,
flauta "é voz), e Franklin (fUtuta>. Mais dis-
tu^te, nó Teatro Santa Cecüia, em Petrópo-
Us, apenas hoje o show último Traçado (será
d bebid,a.?), com Fernando Pedra e Vasco áe
Britto. também, apenas nesta sexta, no Sesc
de Niterói, a dupla Jaime e Nair apresenta
show intitulado Do Campo... Da Cidade... Do
Do Mar. Do ar, não vem nada. Ele se revela
apenas'compositor e arranjador, ela é descri-
ta no reíease, como "uma intérprete decidida
é sofrida que vai do lirismo da cidade do inter
fior' à consciência cortante da vida urbana
iem dissimulação". Tudo bem. No Museu de

. Arte Moderna, continuando as apresentações
da semana do negro brasileiro, shovis com Ru-
Bem Confeti, João do Vale e o grupo Vissun-
¥( aí v ¦

: l Amanhã, entre a transmissão direta e a
reprise do tape da estréia áo Brasil na Copa,'
dois espetáculos, às 21h,para se ver: o grupo
Soo Bernardo no Colégio Anáerson na Tijuca
e a Orquestra Afro-Brasileira e o grupo Marko
Conká nó Museu de Arte Moderna. Esta apre-
Sentação se repete nó domingo.

] l Para a semana, as atrações diminuem,
más nâó desaparecem. Na segunda-feira, o
projeto.Vitrine, da Funarte, entra na segun-
4a' semana. Em.seu. teatro na cidade, na-se-
de da Fundação, se exibem até sexta-feira,
Grande Otelo e a cantora Cláudia Savaget,
soo a direção de Benjamim Santos. Dois esti-
tos diferentes que não sabemos se combinarão
bém. Na Feira do Choro, apenas na segunda
$ no Museu da Imagem t do Som, o bom gru-
pó, Os parioquinhas, que está lançando seu
primeiro,disco. ,

' [ 'i Na? quarta-feira, para uma temporada que
s.e: estende ati o dia 22, Carlos Lira retorna ao
Teatro Ipanema com seu bom espetáculo esua
ótima presença em palco. Todas as quartas,
ná Aliança Francesa de Botafogo, Raimundo
Sodré e o grupo Sangue e Raça continuam
mostrando sua elogiada música. Na quinta-
feira, 6'excelente Nos Dias de Hoje, com Ivan
Lins, retorna, no Teatro áa Galeria. Até o fim
dq mês; há, port ant o, oportunidade áe
te ver ou rever este importante momento de
nossa atual música.

SS^^eft. "' I 'm m\ WÈ I^b ipPOTi-^-j -*'^H Br*»^. ^H ^fl¦ujfê^ir.. . • W ir > V ¦
WrnW^ * * Jífa* íwW?m&V^Ê mmmV v * ^H mm^-mmWM^vi ' i*í i^f3-aaKá^wv^H uaamí^ísí^mm ^H ¦
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Moraes Moreira, ao lado da Cor do Som, inicia a

programação de fim de semana com o Projeto Pixinguinha
(hoje, às 18h30m no Teatro Dulcina), enquanto Carmem Gosta mostra

Ponta a Ponta (hoje,' às 21h na ABI)

PROJETO PIXINGUINHA - Show do cantor e çomposi-
tor Morais Moreira e do conjunto A Cor do Som, for-
mado por Dádi (baixo). Mu (teclados), Armandinho (gui-
tarra e bandolim elétrico), Gustavo (bateria) «Ari (per-
cussão). Direção de Maurício Tapajós. Teatro Dulcina, Rua
Alcindo Guanabara,. 17 (232-5817). Hoje, as 18h30m. In-

gressos a CrS 15,00. . .... . . .......'
CONCERTOS DE CHORO — Inaugurando a série, apresen- 

'

tação do bandollnista Déo Rian e do conjunto Noites
Cariocas, formado por Voltaire Muniz de Sé (violão da
sete cordas), Damásio Souza Filho (violão de seis cor-
das), Manuel Rigaud (violão de seis cordas), Júlio da Sou-
za (cavaquinho) e Carlos Alberto Azevedo (pandeiro).
Convidada especial: a pianista Carolina Cardoso de Me-
nezes. Sala Nicolau''Copérnico, Planetérie, Av. Pe. Leonel
Franca, 240. Hoje, as-21h.'Entrada franca. ¦

JAIME ALEM E NAIR DE CANDIA - Espetáculo do vio-
' 

lonista, pianista e compositor e da cantora. Teatral do
Sesc de Niterói, Rua Pe. Anchieta, 56, Centro". Hoje, és

20h. Entrada franca.  . 

. ÚLTIMO TRAÇADO - Show da dupla cie compositores
Fernando Pedra e Vasco de Brito acompanhados de Doni

(teclados), Eduardo (flauta), Aldemir (baixo) a Roberto

(bateria). 
"Teatro Santa COcilia, Pça. Paulo Carneiro, Pe-

trópolis. Hoje, às 21h. Ingressos a Cr$ 50,00 • CrS 30,00,

estudantes.

,-av;
Maria Helena Dutra

SÃO BERNARDO —- Apresentação de música popular bra-

sileira corri o grupo integrado" por Regina (violão e voz),

Daniel (voz, violão e craviola) ê Sérgio (voz. e percussão).

Colégio Anderson; Rua Barão de Mesquita, '426. Amanhã,
às 21h. Ingressos a Cr$ 20,00. -i:

SEMANA DA CULTURA NEORA - Espetáculo corri o gru-
po de samba de Rubem Confeti, com o Composlfor João
do Vale e o grupo Vissungo, hoje, às 19h. Amanhã, às
20h e domingo, às 18h, apresentação da Orquestra Afro-'

.Brasileira e do dançarino Marko Conké. No Museu de Arte ¦

Moderna, com entrada franca.;: ............ .

¦ PALCO SOBRE RODAS — Apresentação de danças, evça.n-
tos afro-brasileiros com o grupo Olorum Baba Mim, da
cantora Clementina de Jesus, Xangô da. Mangueira a O

, conjunto Exporta . Samba, Rua Romeu Casa-Grande, Pça.
Granlto, Anchieta. Sábado, às 19h. Entrada frança.. .,

UIARA, O CANTO DE UM CANTO QUALQUER— Show
da cantora Uiara acompanhada de seu: conjunto.' Narra-
ção de Barbete. Direção de Pedro Cinclnatto. Teatro Ar-
mando Gonzaga. Ay. Gen. Cordeiro de Farias, s/n1?, Mal.
Hermes. De 6a. a dom., às 21h. Ingressos a CrS 30,00.
MACAIÉ EM CONCERTO -Shew do cantor, .compositor é
violonista. Teatro Leopoldo Froes, Rua. Manoel d* Abreu,
16 (718:7645). Niterói. De 5a. a dom., às ,21 h. Ingressos a

. CrS 50,00 « CrS. 40.0Q. Até. domingo. . . • ,..'..-. -'.;

CARMEM COSTA DE PONTA A PONTA—-Espetáculo so-
bre a vida e a carreira de .cantora Carmem Costa.. Partici-

pação dos atores Denis* Assumpção, Narciso Assumpção,
Ângelo Marcus, Abelardo Sandro, e do conjunto formado

por Domingos Moraes (piano), Zerró (contrabaixo), Mar-
cos André (bateria), Paulinho (pandeiro), Waodarley Silva
(violão) e Bebeto (trombone). Auditório da ABI, Rua Àraú-

jo Porto Alegre. 71. — 9? andar. Hoie, às Í21h. Ingressos

a Cr$ 50,00. Após o espetáculo, mesa-redonda sobre a
cantora, com participação de Rubem Confeti, Carios Ne-
greiros, Jaura Silva, Amauri Monteiro e José Carlos Rego.

PASSAGEIRO DO VENTO - Show do cantor e compositor
Reginaldo Bessa acompanhado do. conjunto Somos Apenas
Bons Amigos, formado por Aécio Flávio (teclados), Cleto
(sax 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
e CrS 40,00, estudantes. Até domingo.

PROJETO VITRINE — Série de espetáculos com artistas no-
vos e consagrados. Hoje: A compositora e cantora Sueli
Costa e conjunto Quatro Cantos. Direção de Tereza Aragão. •
Sala Funarte, Rua Araújo Porto Alegre, 80. De 2a. a
6a., às !8h30m. Ingressos e CrS 20,00.

COBRA DE VIDRO — Show dos conjuntos Quarteto em Cy
e MPB-4. Participação de Bebeto Castilho (baixo, flauta e
percussão), Mário Negrão (bateria, flauta e , percussão),
Eneas (bateria) e Luiz Cláudio (violão, biola e guitarra).
Direção e roteiro de Túlio Feliciano. Direção musical de .
Luiz Cláudio Ramos. Teatro Carlos Gemas, Pça. Tiraden-
tés (222-7581). De 4a. a 6a., às 21n30m, sáb. e dom., às' 21h.
Ingressos: 4a. e 5a., a Cr$ 60,00, 6a. e dom., a CrS 100,00
* Cr$ 60,00, estudantes, sáb., a CrS 100,00. Ingressos à
venda no locai e na livraria Muro, Rua Visconde de Pi-
rajá, ,82, subsolo. 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), Marços Ariel (flauta), Pezão, Zezinho a Jorge
(ritmo). Teatro Clara Nunes, Rua Marquês dé São Vicente,
52 - 39'andar (274-9696). De 4a. a dom., às 21h30m. In-
gressos de 4a. a 6a. e dom., a Cr$ 100,00 e CrS 60,00,
sáb., a CrS 100,00. Até domingo.

O HUMOR DE SÉRGIO RABELIO - Show do humorista
com direção de Paulo José. Teatro Senac, Rua Pompeu
Loureiro, 45 (256-2746). De 4a. a 6a„ às 21hl5m, sáb., às
20h e 22h, dom., às 20h30m. Ingressos de 4a. a óa., e
dom. a Cr$ 80,00 e CrS 50,00, estudantes, sáb., a Cr$
100,00 e Cr$ 60,00, estudantes.
—^"—^i——^—i—¦ ¦

REVISTAS
MIMOSAS... ATÉ CERTO PONTO - Show de travestis.
Com Geórgia Bengston, Angele Leclery, Krina, Marline
Cassanova, Rosana Brenson, Theo Montenegro e participação
especial de Edson Fherr. Teatro Brigitto Blair, R. Miguel Le-
mos, 51 (236-6343). De 3a. a 6a., às 21hl5m, sáb., às
21hl5m e 22hl5m, dom., às 19hl5m e 21hl5m. Ingressos,
da. 3a. a óa., a Çr$ 60,00 a CrS 30,00, estudantes, sáb.,
a CrS 70,00 a dom,, a CrS 60,00. ' ¦

CAFÉ-CONCERTO RIVAL - De 3a; a sáb., três progra-
mações diárias. Às 20h30m. Elas Cobram Taxe do luxe,
com Tutuca. Às 20h30m — Show de Bonecas, show de
travestis. Às 24h. — Strip Show, com Tutuca, Eddy Star,
Everardo César Montenegro e Gugu Olimecha. Rua Álvaro
Alvim, 33 (224-7229). Couvert de CrS 70,00, sem consu-
mação mínima.'

CHURRASCARIAS

BATUQUE AND SAMBA SHOW - No 1." andar, show lide-
radó pelo sambista Gasolina. No térreo, show com Waldir
Calmon e seu conjunto. Churrascaria Roda-Viva, Av. Pasteur,
520 (266-6345). De 2a."a sáb., às 22h. C*uvert de 50,00.

O CASARÃO — Funciona diariamente, das 12h às lóh *
das 19h à Oh. Sáb. e dom., ao almoço, apresentação de
música popular brasileira. Rio-Shoraton Hotel, Av. Niemeyer,
121. (274-1122; R/1104 e 1116 e 287-2112). ¦

RINCÃO ANO-COPA — Diariamente um show diferente: 3a:
- Cy MenlfoW-Shew. >a. - Padrinh* Rodrigues Espacial.
5a. — As Mulatas da Copa. 6a. — A Naita das Românticas.
com o Coral. Stefannini. Sáb. — Carnaval Tampará*.
Criação e direção de Expedito Faggioni. Rincio Gaúche
da.Tijuca, Rua .Marquês'de Valença, 83 (248*3663).': De

;3a. * 5a!. a CrS 40,00 6a. e sáb. a CrS 70,00. Aberta
somente para s*rviço d* restaurante.

TIJUCANA — Diariamente, música para dançar com o con-
junto Renovason. Às sextas e sábados, às 23h, show
com a cantora Cláudia, acompanhada do Conjunto Madeira
de Lei.' Couvert. Cr$ 80,00 sem consumação. Rua Marquês.-.'
do Valença, 74 (22Í8-8B7ti). . , ,'.'.;...:

RINCÃO GAÚCHO DE NITERÓI - Música ao vivo para
dançar com a orquestra Penny Lane da 4a. a sáb. Sh*w
d* José Fernandes, sua orquestre portenha • o cantor Juan
Daniel, óa. «sáb., às 22h. São Francisco. Sem couvert. No
1." andar, o bar Vip's, funcionando das llh às 2h...

. NEW BRASA SAMBA N» J - Show com os cantores Luis
-César e Célia Paiva, passistas a ritmistas.. De 2a.

a sáb., às 22h. Música ao vivo para dançar a partir das
;21h. Ias Brasas, Rua Humaité, 110 (246-7858 * 286-9848).
Couvert, de 2a. a 5a., de CrS 100,00. 6*. a.sáb., d* Cr*
125,00, sem : consumação mínima.

TURÍSTICOS
BRASIL EM TRÊS TEMPOS - Show com Paula Ribas, Nora
Ney, Jorge Goulart, Sivuca e iGild* Barros, além da-bal-

larinas e grande orquestra. Direção de Caribe da Rocha.
Cenário de Fernando Pampbna, figurinos de Arlindo Ro-
drigues. Coreografia de Leda Yuqui. De 3a. a 5a., às
22h, 6a. e sáb., às 21h30m e 0h30m. Showroom do Hotel
Nacional, Avenida Niemeyer (399-1000). Couvert de CrS
220,00. ..
BRASlT DE PONTA A PONTA - Show de Ivon
Curi, de 3a. a dom., às 24h. Aberto a partir das 22h, com
música para dançar. No térreo, restaurante de cozinha bra-
sileira funcionando, a partir das 20h, com o pianista
Scarambone. Sambão e Sinhá. Rua Constante Ramos,
140 (256-1871 e 237-5368). Couvert de CrS 200,00, sem
consumação mínima.

NÃO DEIXE O SAMBA MORRER - Show lideredo pelo
cantor Silvio Aleixo, com passistas e ritmistas. De 2a. a
sáb., às 23h e lh. Dom., às 24h. Katakombe. Avenida Co-
pacabana, 1241 (267-2735). Couvert de CrS 150,00, sem
consumação mínima.

PARA DANÇAR ~
NEW YORK CITY DISCOTHEQUE - Diariamente, a partir
das 22h e aos domingos matinês das lóh às 20h para maio-
res de 14 anos, com consumo de cachorro quente e refri-
gerantes. Música para dançar com o sistema vldeo-disco.
Rua Visconde de Pirajá, 22 (287-3579 e 287-0302). D* 2a.
a 5a. e dom., consumação de CrS .100,00 e óa., sáb. e
véspera de feriado, a CrS 200,00. Matinês (domingo) a

, Cr$ 50,00. .

PAPAGAIO — Diariamente, a partir das 22h. Ingressos de
2a. a 5a. é dom., CrS 50,00, óa. e sáb., CrS 100,00.
Dom., matinê das lóh às 20h, para maiores de 14 e
menores de 18 anos, com ingressos a CrS 70,00. Av. Bor-
ges de Medeiros, ao lado do Teatro da Lagoa (274-7748 e
274-7999).

MIKONOS — Diariamente, a partir, das 22h. Consumação
mínima de dom. a 5a. a Cr$ 150,00 a óa. e sáh, n CrS
200,00. Rua Bartolomeu Mitre, 366 (274-4196). .

NEW JIRAU — Diariamente, a partir das 22h. Consumação
mínima de dom. a 5a. a CrS 150,00 e óà. e sáb.; a CrS
200,00. Rua Siqueira Campos, 12 A (255-5864). 

"

SAN FRANCISCO DISCOTHEQUE - De óa. a dom., a par-
tir das 21h, vesp. dom., às lóh. Ingressos óa. a CrS 60,00,

. sáb., a CrS 80,00 a dom., inclusive vesp., a Cr$ 50,00. Rua
Quintino Bocaiúva, 151 (711-8181). Praia de S. Francisco, •
Niterói.

PARA OUVIR ~
CHICOS BAR - Funciona de 2a..a dom., das 18h às 5h.
A partir" das 20h, apresentação do pianista Eduardo laje. .
Às 23h, apresentação da cantora Nana Caymmi. Av. Epi-
tácio Pessoa, 1560 (267-0113). Sem couvert e consumação
mínima.

CASA DA CACHAÇA - De 3a. a dom., a partir das 21 h, •
conjunto Trio Sam. Rio-Sheraton Hatal, Av. Niemeyer, 121
(274-1122). Sem consumação mjnima.

XICA DA SILVA — Diariamente, a partir das 21 h, a pia-
nista e organista Alda Pinto Bastos. Todas as óas. e sábs.,
às. 22h. Noitada do Chorinho, sempre com uni grupo
diferente. Rua da Matriz, 62 (246-7791).

LISBOA À NOITE - D* 2a. a sáb., a partir das 22h, show
d* fados * guitarras com Maria Alice Ferreira e
Manoel Taveira. Restaurante aberto a partir das 20h. Rua
Pompeu loureiro, 99 (237-6640 a 267-6629).

A DESGARRADA. — Restaurante típico português. Aberto
de 2a. a sáb. para jantar. Às 22h, show dos cantoras Maria
Àlcjna • Antônio Campos. Rua Barão da Torr*, 667
(287-884ó)r

•ACO — Aborto a partir das IBh. Às 21h30m, os pianis-
tis Luís'Reis e San Severino. Av. Ataulfo d* Paiva, 1 235
(294-3296).' ';.' 

') .

. FOSSA — D* 2a. a sáb., às 23h, sh*w dos cantores Mano
Rodrigues, Ivan El Jaick a Waleska. Acompanhamento do .
pienista Ribamar. Aberto a partir das 19h. Rua Ronald
de Carvalho, 55 (235-1521 « 235-7727). Couvert d* Cri

ylSOfiOi 
'.' '. '¦¦; ¦; 

... ... ¦ . 
 '

SARAVA — Aberto de 2a. a sáb:, a partir das 22h, com'música 
ao vivo para dançar com a orquestra d* Nastor

Schiavone. Rle-lheraton Hatal, Av. Niemeyer, 121 (274-1122).
Couvert, 2a. a Sa., de CrS 60,00 • 6a'., a sáb., a Cr$ 80,00,' 
sam consumação mínima. .  ;'¦

SCHNITÃO — Diariamente, às 23h, tangos • boleros com

{José Fernandes. Às 24h, shew com o conjunto Sambaean*.
. Música ao vivo para dançar a partir das 20h. Rua Volun-

tários d* Pátria, 24 (226-2904). Sam consumação,
U TIO PATINHAS — Show com o~ Conjunto Arroio, formado

' 
por Watter Guimarães (bateria), Cristina Berio (percussão *
voz), Bida Nascimento (baixo), Wilson Cachaça (violão •

" voz), Alfredo lemos (guitarra), Barroslnho (trumpet*) e
Beto Saroldl (sax ,e flauta) Boate Tio Patinhas, Av. Copa-

'Cabana, esquina da Joaquim Nabuco. D* domingo a 3a,
,* partir das 22h. Couvert d* CrS 50,00. Às sextas a séba-

. dos, è ÒhSOm, apresentação do grupo da música ktstru-
rnantal brasileira formado por Mário.Negrão (bateria, per-
cussão e flauta), luis Cláudio Ramos (violão o guitarra),
Bebeto Castilho (contrabaixo e flauta) e Franklin (flauta).

MUSICA

IANOS STARKER
3TOCA PROKOFIEFF
§ COM AOSB
--- a apresentação da OSB no Mu-
niclpal, tendo como solista o tão cé-
lebre Janos Starker, está marcada
para a própria tarde de estréia do
"Bjasti-ná Copa da Argentina. Não se'Opta*entretanto, de loucura dos or-
-ganizadores da programação: o con-
certo começa às lSMOm de amanhã;
fhá, portanto, tempo para que os que"dão 

valor à boa música pratiquem a
.catarse dé emoções, provavelmente
violentas, através áo encontro com os

¦mestres: Prokofieff representado pela
Sinfonia Conceitante, uma obra de
extrema importância no repertório

,Wra violoncelo e orquestra; Tchai-
kovsky, pela Sinfonia Patética, que
dispensa apresentações, e em que a
OSB poderá dar mostras do seu bom
nível atual; e Cláudio Santoro com as
Interações Assintóticas, obra de per-'fçitissima feitura deste que é um dos
compositores mais amadurecidos com

.jgue o Brasil pode contar atualmente.
-Xsaac Karabtchevsky estará na regên-

-eia. Janos Starker é conhecido do pú-
'blico"carioca'através de duas esplên-"dldas.apresentações realizadas há dois

anos; motivo maior para o compareci-

mento ao Municipal na tarde de
amanhã.

A anotar, ainda, no fim de sema-
na musical, a presença do duo pia-
nístico Neüy e Jaime Ingram, com o
qual a Sala Cecília Meireles reabre a
série Grandes Vesperais, auspiciosa-
mente lançada em 1974 (no programa,
a Grande Sonata, de Poulenc, e as
Variações sobre um Tema de Paga-
nini, de Lutoslawski), e a inaugura-
ção do auditório do Centro de Cul-
tura das Faculdades Integradas Está-
cio de Sá (Rua do Bispo, 83), às IS
horas de amanhã, com um recital da
excelente pianista Maria Luiza Cor-
ker. NÓ programa, a Sonatina, de Ra-
vel, e a Fantasia Cromática e Fuga,
de Bach, entre outras peças.

O Duo Ingram tem 26 anos de
experiência em conjunto. Jaime es-
tudou no Paraná e especializou-se na
julliard School de Nova Iorque com
Olga Samaroff. Nelly Ingram estudou
com Souza Lima e completou seus
cursos no Conservatório de Paris, sob
a orientação de Yves Nat.

Luiz Paulo Horta
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O compositor Cláudio Santoro, através da
sua composição Interações Assintóticas, participa da

apresentação, amanhã às 16h3Um no
Municipal, da Orquestra Sinfônica Brasileira

ia PANORAMA DA MÚSICA BRASILEIRA ATUAI -

V Concerto. Programa: Tema • Onze Variações, d*
Dinorah de Carvalho, Canções da Emilie, dè Nelson

de Macedo, Prelúdio n° 2, de Emilio Terraza, Cinco
Pequenas Pejas Op. 6, dé David Koranchendler, Pre.
lúdio e Tocceta, de Dulce Leal de Souza, Dança do
indio, de Diva Lyra, Mak Tub I, de Mário Ficarelíi,
Prelúdio II, de Willy Corrêa de Oliveira, a Sonata.
Fantasia Op. 21 n* 1, de Maria luiza Priolli. Intér-
pretes: pianistas Esther Naiberger, Diva lyra, Sônia
Vieira, Mary Benaion e Murilo Santos. Salão leopol-
do Miguez da EM, Rua do Passeio, 98. Hoie às 17h.
Entrada franca. '

GRANDES VESPERAIS — Reinicio da série com recital

do duo planistico Nelly e Jaime Ingram. Programa:

Canas Infantis, de O. Pinto, Prelúdio o Fuga Op. 29,

de Tanaiev, Sonata em Ré K 448, de Mozart, Grande

Sonata, de Poulenc, Danças Andáluzas, de M. Infan-

te, e Variações Sabre um Teme de Peganini, de ...

Lutoslawsky. Sala Ceciiia Meireles, Lgo. da Lapa, 47.

Hoie, às 18h30m. Entrada franca.

OSQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA - Concerto sob

a regência do maestro Isaac Karabtchevsky. Progra-

ma: Sinfonia Contariam», de Prokofieff (solista: vio-

loncelista Janos Starker), Interações Assintóticas, de

Cláudio Santoro e Sinfonia Patética, de Tchaikowsky.

Teatro Municipal (263-1717). Amanhã, às 16h30m. In-

gressos a Cr$ 750,00, frisas e camarotes, CrS 150,00,

poltronas e balcão nobre, Cr$ 120,00, balcão sim-

pies, Cr$ 100,00, galeria e Cr$ 60,00, estudantes

na galeria.

MARIA LUIZA SORKER - Recital da pianista inter-

pretando Fantasia Cromática e Fuga BWV 903, de

Bach,- Novelettes n° 1, de Schumann, Sonatina, de

Ravel, Prelúdio das Bachianas Brasileiras n* 4, de

Villa-Lobos, Nordestinados, de Cussy de Almeida, e

Njzarethiana, de Marlos Nobre. Auditoria das Fa-

cuidadas Integradas Estacio de Sá, Rua do Bispo, 83.

Amanhã, às IBh.

A Próxima Semana

UM CRAVO
F

DOIS PIANOS
Roberto de Regina está de volta ao nosso

convívio musical com uma apresentação no' Planetário da Gávea quarta-feira às 21 ho-
ras: mais uma excelente ocasião para equi-
librar os excessos do futebol com a audição
de mestres que hoje parecem tão serenos, em-
bora haja centelhas ocultas sob a sua mú-
sica. De Couperin o cravista executará a
26a. Ordem e dois prelúdios da Arte de Tocar
o Cravo. De Boismortier a Suite n.° 3; de
Marcello, o Concerto em Ré (arranjo de
Bach), e de Scarlatti, três sonatas.

A semana conta ainda com dois recitais
de piano. Na quarta-feira, Bruno Gclber apre-
senta-se na Sala Cecília Meireles, em promo-
ção conjunta com a Cultura Inglesa; no pro-
grama, a Sonata Les Adieux, áe Beethoven,
o Carnaval, de Schumann, e a Sonata Op. 58,
de Chopin. Segunda-feira, no auditório do
IBAM, Miguel Proença dá prosseguimento aos
ecos musicais do sesquícentenário da morte
de Schubert executando a magnífica Sonata
em St Bemol Maior, o última do mestre, e
alguns Improvizos e Inxpronvptus dos Opus 90
c 142, além das Klavierstrucke Op. 119, de
Brahms, que representam, também, a última
floração pianistica do compositor do Deutsches
Requiem. (L.P.H.)

M
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O melhor
roteiro

Hoi*

SAMICO — Pela primeira
vez o artista mostra suas li-
tografias no Rio de Janeiro,
experiência mais nova de
sua arte, que conserva os

Foco sobre

ABELARDO
ZALUAR

Junto a uma nova série de
pinturas que está apresen-
tando ati domingo,.na Gale-
ria Ipanema, do Rio, Ábélar-
do Zaluar (Niterói, 1924) co-
locou diversas reproduções a
cores áe fotos por ele próprio
tomadas áe remanescentes da
arquitetura colonial brasüeir
ra. São detalhes áe portas, fa-
nelas, escadarias, paredes,
fachadas inteiras, tetos, san-
cas, sacadas, frisos decorou-
vos, etc, de edificações resi-
denciais, administrativas ou
religiosas. O artista — apesar
áa excelência im material fo-
tográfico que reuniu — evi-
dentemente náo está quèren-
do . acrescentar mais um
métter, e de fotógrafo, à sua
reconhecida prática de de-
senhista, pintor « professor.
O que pretende é, basicamen-
te, demonstrar as relações de
dois acordos de geometrias:
aquele qüe. as retas muito
precisas * as curvas de eco-
nômica nitidez estabelecem

: no exemplaria arquitetônico
anexado e • que as mesmas
retas e curvas fazem nascer
na superfície da sua pintura.
Aprovefjb Zaluar também a
ocasião para, num pequeno
texto ao laia ias fotos, ratt-
ficar a sua crença ie qua a
obra que vem raaUsundo não

mesmos temas nordestinos
empregados em suas xilogra-
vuras. Gravara Brasileira,
Rua Belfort Roxo, 161-B, das
14has22h.

Hoi*, amahhi ¦ domingo

ABELARDO ZALUAR —
O artista apresenta 23 telas
— vinil e acrílico sobre du-
ratex — em que Joga com a
geometria um Jogo de ambl-
guidades entre a realidade e

¦ ¦ ¦
se enquadra no rótulo áe
abstrata.

Se são ou não abstratas as
pinturas à vista, é uma quês-
tão cujo trato pode levar a
bizanttnismos perfeitamente
evitáveis — já que uma defi-
nição precisa de abstracio-
nismo, de abstração ou de
abstrato, em relação à obra
de arte, se foi diluindo aos
poucos pelo uso e abuso dos
termos .nos últimos 40 ou SO
anos. O que mais importa, no
caso, é conferir a proximiáa-
áe desejada por Zaluar entre
o partiáo geométrico áo seu
trabalho e a peculiar geome-
tria dos nossos. resíduos ar-
quitetõnicos áo tempo áe Co-
Unia, sobretudo os vindos do
século XVIII e inicio do XIX.
A proximidade é, 'áe 

fato,
evidente e estreita. Mas Za-
luar insiste em que at pintu-
ras não devem ser encaradas
como transposições dos ele-
mentos arquitetônicos regis-
traios; não lhe interessou, áe
forma alguma, representar
na superfície pintada essa ou
àquela disposição das formas
das casas ou igrejas. Aqui, as
coisas se passam como duas
paralelas: pintura e arquite-
tura caminham lado a lado,
aproximam-se e- se asseme-
lham nas suas características
formais — diria mesmo que. u explicam mutuamente —
porém constituem entidades
distintas.

E se só agora Zaluar dei-
xou patenteado esse parale-
lismo, elt já vivia latente no
seu trabalho há bastante
tempo. Beta a curvai ascese e'hedonismo, ratão e emoção,
íun * sombra, linha emassa,

a abstração, o mental e o seri-
sorial. Complementando a
mostra, 11 pranchas com fo-
tografias das cidades colo-
nials brasileiras que deixam
perceber uma analogia grãn-
de entre suas linhas e as do
pintor. Galeria Ipanema, Rua
Aníbal de Mendonça, 27, das
lOh as 22h (sexta) e das 16h
às 21h (sábado e domingo).
Últimos dias.

Maria Lúcia Rangel

rigor e calor — têm sido os
pares constantes na armação
de uma obra que assume e
funde a vertente clássica e a
vertente barroca, a dlscipll-
na flexível ou a áesoráem
controlada. Nas obras atuais
— prosseguindo numa ten-
dência que vem áe uns qua-
tro ou cinco anos para cá —
as áreas compactas de cor
exercem predomínio sobre os
percursos áa linha, predomi-
nio que se acrescenta, ainda
áo fato da escala cromática
continuar se avivando cdda
vez mais, nessa pintura. Não
que as, cores se tenham es-
quentado, tornado violentas,
agressivas, con tu ndentes;
passaram, no entanto, a
ocupar mais compactamente
o suporte, deixando ao gra-
fismo parcela inenor de atu-
ação.

Artista de alta perícia ar-
tesial, Zaluar. transfere
crescentemente para o seu
trabalho uma certeza exe-
cutiva irrepreensível. Mas
talvez por dominar á tal pon-
to, tão à vontade os elemen-
tos de trabalho è a sua dis-
tribuiçâo, à obra finalizada
nos transmite, também uma
sensação áe exercido, áe
prática em cadeia, até de
frieza. São pinturas corretas
e precisas, sem dúvida; falta-lhes, contudo, uma tensão
maior de individualidade, de
alma. Me perguntarão que ai-
ma é esta. Para mim,é a queresulta do difícil acordo en-
tre domínio e insegurança no
ato áe criação. O espirito não
sé alimenta só áe certezas.

OUTRAS MOSTRAS

Roberto Pontual
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MARIA ENEIDA AMARAL - Desenhos. Aliança Francesa do
Móiar, Rua Jacinto, 7. D* 2a. a 6a., das Bh às 19h30m.
Até dia 20. ¦
MABEl SOLAR I ROBERTO BOTELHO - Pinturas e desenhos.
Galaria Macunalma, Funarte, Ru* Araújo Porto Alegro, 80.
D* 2a. a 6a., das lOh às 18h. Até dia 4. _^
MARIA LÚCIA ALVIM I MARCO PAULO AlVIM - Colagens.
Divulgação • Pesquisa, Rua Maria Angélica, 37. D* 2a. a

4a., • óa., das 9h àt 19h, 5a. • síb., das 9h àt 22h. Ati
dia 16. ¦ -' 
ESTHER NEUOROSCHEL E MAODAIENA TORNOVSKY - Xllo-
gravuras. Cantinho da Art*, Everest Rio Hotel, Rua Prudente
da Morais, 1117. Diariamente, daa lOh às 22h. Até dia 10.
ROBERT WILLIAM OVIRSTAD - Obras em decoupag* do
artista norte-americano radicado M cinco anos no Brasil.
Antônio Liberal Decorações, Rua Gal. Polidoro, 26. D* 2a.
a 6a., da* lOh às 19h30m. Até dia 9.
RICARDO NOBRE (MACACO) -Desenhos. Fundação Calou*-
I* Oulbenkien, Ru* Benedito Hipólito, 84. D* 3a. * dom.,
das 14h às 20h. Até dia 12.
HELENOS - Pinturas. Galaria Casablanca, Ru* Marquês
d* São. Vicente, 52, loi* 368. D* 2*. • 6*., das 14h àt
22h, sábado, das lOr» às 21h. Até.dia 10.
QUEIROZ — Tap*tes o tapeçarias. Oalerle Texture, Ru* Vis*
cond* d* Pir»lé, 580, subsolo. D* 2*. a 6a., das lOh às
19h, téb„ das lOh és 14h, Até dl* 14.
SAIUZ -•''Quadros pintado* *m pedra, Club* do* Deco-
radores, Av. Copacabana, 1100 — 2.» andar. D* 2*. * 6*.,
das 18h àt 22h. Até dlá 5.
COLETIVA — AAóstr* d* pinturas d* Jqfran Ferre, Llvie •
Hermmla Machado, talhas da Wilson Alvarenga a cerami-
cas d* Ximena. Oaleríe d* Art* d* Biblioteca Regional d*
Copacabana, Av. Copacabana, 702 B — 49 andar. O* 2a.
« 6*„ dst 8h às lfth. Até dia 9. 
DAKIR PARREIRAS — Primeir* «xposição póstuma d* pln-
turas do artista. O*Uri* Irlandinl, Ru* Teixeira
d* M*lo, 31.' D* 2*.* 6*., dis 14h às 23h, síb., das 14h
és 19h. Atédla 17.  ¦¦

DERO* - Pinturas. Club* Português d* Nharéi, Ru* Lar*
Vilela, 17Ó, Ingé. D* 3*. • dom., des 16h és 22h. Até
di* 10.

THAIS A. — Pinturas inspiradas na art* dos índios carajás.
Galeria Sérgl* Mllliet d* Funarte, Ru* Araújo Porto Alegre,
80. D* 2*. * óa.,. dis lOh èi 18h. Até dl* 14. ,
KAIUCA - Plnturai. Oatari* BucaHxp*. Av. Princesa Is**
bel, 350. D* 2*. • «*., da* 14h às 22h. Até dia 5.
OS BICHOS Dl MAX NAURNBSRO - Mostra d* fotogra-
fias. Feyer d* Sala Cecília Meb*l*s, Lgo. da Lapa, 47. Pia-
riamente, das lOh àt 20h.  .
ACERVO— Obras d* Scliar, Carlos Br*ch*r, Ripoport, Mar-
tinho d* Haro, Fernese • Mario Polo. Oaleria Tr*v*, Rua
Marquês d* São Vle*nt*. 52, loja 260. D* 2a. a síb., das
9h às 22h. N* Tr*vo II, loj* 166, mostra prévi* do pintor
Rubem Ismaloto.
COLETIVA — Pinturas, gravuras, tapeçarias • dtsmhos d*
Augusto Rodrigues, Milton Dacotta, Roberto Delamônke,
Rachai Strosberg * outros. Hotel ArpMd*r Iihi, Ru* Fran*
cisco OtavlMto, 117. Diariamente, das lOh is 24h. Até dl*
5... 
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ACERVO - Obra* de Stg*ud,-Georglna de Albuquerque,
Saml Matter, Lazzerlni, Quaglla, Romwielli • outro*. Galaria
lebretM, Rua Vlscond* d* Plrajé, 550. D* 2*. * óa. dis lOh
és 22h, téb., das lOh és 18h.

OASTAO MANOEL HENRiQUE -Desenhos a nanquim •
lépis d* cor. Esc*ls d* Art** Visuais, Rua Jardim Botânico,
414, Parqu* L*|*. D* 2a. « «*., das Bh és 22h. ...
ACERVO - Obr«s d*. Msrcler, Iberê Csmargo, Djanir*, Bru-
no Gorgl, Cirmélio Cruz * José Mari*. Oaleria Dtmus, Rua
Joant Angéllc», 184. D* 2a. • 6*., das 14*i is 22b, sáb.,
das lóh às 21h. Até dia 30r

COLETIVA — Aquarelas, caricaturas, desenhos/litografias,
xilogravuras, **rlgr*fi*s • gravuras d* artistas brasileiros
• *strang*lro* • gravura* • estampas sntlgss. Estampa,
Ru* Vltc. do Plralé, 12, loj* 105. D* 2*. ¦ óa., dis lOh
is IBh. ..¦;.- . . ¦¦

ACERVO - Obras do Romanelli, Uziarini, Abelardo Za-
luar, Pletrlo* CheccKl, H*)tor do* Pr*z*r*s o outros. Tc
biqu* da Art*, Rua Girei* D*AvH», 173, loj* H. D* 2a. a
séb„ das 14h às 22h.
A VISÃO DB NAVARRO DA COSTA - Mostra d* 30 telis
do pintor Impressionista * doi* retratos seus, pintados por
José Malho* «Carlos Reis. Mus** Nidmd 4» M***Art*t,
Av. Rio Branco, 199. D* 3*. a ó*„ dis 12h30m às 18h30m,
síb. • dom., das 15h is IBh. Até dl* 23.

EXPOSIÇÕES
MANCOS E NEGROS DOS UZOS DO RIO OE JANEIRO -
Reproduções d* aquarela* d* Carlos Jirllão, capitão d*
ministros da artilharia da Cort*, que constituem raridad*
konografka dos éc. XVIII. Museu Histérico d* Cidade,
Estrada Santa Marinha, s/n.°, Parque' da Cidade, Gávea.
De 3a. a óa., das 13h às 17h, sab. • dom., da* llh às
17h. Inauguração amanhã, às 15h.

UM DIA IM DOM JESUS DOS POBRES - Mostra da foto-

grafias de Danielle Grobsheiber sobre e vida cotidiana
de um vilarejo do Recôncavo Baiano, particularmente as
mulheres da região. Aliança Francesa do Botafogo, Rua
Muniz Barreto, 54. Diariamente, das 17h às 21 h." Até dia 10.
ARTE CERIMONIAL JUDAICA - Mostra da Coleção Feld
man. Associação Religiosa Israelita, Rua General Severia-
no, 170. Sáb., das 14h às 20h., e dom., das ?h às 20h.
Inauguração hoje, às 18h.
CONTRIBUIÇÃO DO NEGRO AO FOLCLORE BRASILEIRO -
Mostra reunindo 17 orixás de terreiros (manequins em ta*
manho natural vestidos com as roupas especificas • com
as ferramentas de culto executadas em artesanato d* me-
tal, palhas da costa e búzios), objetos de cerâmica, fios,
guias, contas, oferendas e adereços de terreiros do vários
Estados brasileiros, panos-da-costa africanos e baianos, es-
cultura* • máscaras da África Ocidental e, de Recife, a
coleção d* peças qué compõem o Maracatu de don* Santa.
Oaleríe Redrito Melo Franco, da Funarte, Rua Araújo Por-
to Alegre, 80. Po 2a. a ta., das lOh às IBh. Último dia.
CARMEM MIRANDA - Mestra d* objetos de uso pessoal
da artista • d* audiovisual sobre sua carreira. Museu Cer*
m*m Miranda, Parque do Flamengo, em frente ao n.° 650
da Ay. Rui Barbosa. Pe 3a. a dom., das llh is 17h.
ATELIER ANTÔNIO PARREIRAS - Recenstituição do Atelier

do artista, com mostra de pinturas e objetos de uso pes-
soai. Museu Antônio Parreiras, Rua Tiradentes, 47, Ingá,
Niteró:. De 3a. a dom., das 13h às 17h.

O TEATRO NO RIO — Mostra histórica do teatro no^Rio
de Janeiro do século XV até o século XX. Museu ,dos
Teatros, Rua S. João Batista, 103. De 3a. e dom., das 13h
às 17h.

PEÇAS ENCONTRADAS NAS ESCAVAÇÕES DO METRÔ -
Mostre d* 30 peças, «ntr* as quais uma vértebra de ba-
leia, garrafas de porcelana, vidros de perfume, potes de

remédios a um peso d* rede de pescar, encontradas hos
trechos localizados em frente à Central do Brasil e na Gló.
ria. Museu Histérico da Cidadã, Estrada Santa Marinha,
t/n.0. Parque da Cidade, Gávea. D* 3a. atoa. das l3h
às 17h, sáb. e dom., das llh is 17h. p>

A CASA - UTENSÍLIOS E ADORNOS - Exprjjção reunin-
do colchas • tapetes-faltos *m tear manual laMdadífde
Slão, miniaturas da casas de sapê do Pará, foleiros, fer-ros antigos, objetos da utilidade doméstica, ^maquina j de
costura manual, cerâmicas, gaiolas, vosos, castas, larnpa-
rinas, etc. Museu d* Artes * Tradições Populares, Rua Pre-

.sidente Pedreira, 78, Ingá, Niterói. D* 3*. Som., dasIlhas 17h. Atédl. 18..Í -v-, m' I

A Próxima Semana
m.m
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Segunda-feira, S

CARLOS VERGARA
— Durante 10 dias, na
Petite Galerle, Vergara
estará mostrando dese-
nhos e fotografias cen-
centrai**» em terno de
uma pesquisa sobre e
Bloco Cacique de Ra-
mos.

NAGYR — Em têm-
pera e colagens, «s mi-
nipoemas piotóricts do
carioca Nagyr estão na
Livraria Cobra Norait».
Trinlta miniquadrss fe-
caliaamdo o felclore,
marinhas • tipes popu-
laves.

-' Terça-feira, é

CARLOS EDUARDO
ZIMMERMANN — Série
de desenhos e pinturas
em tinta acrílica sebre
tela e postei sobre po-
pel, em itemalidades ipas-
téis, num trabalhe re-
presenitande es mevl-
mentos das folhas de
papel ou, estas mesmas
folhas, encobrindo obje-
tos. Na Galeria Ipa-
néma.

Quarta-feira, 7

PLÁSTICOS — Ana Lltnne-
mann, Bia Amaral, Luiz Fer-
reira, Maria Carmen Alber-
naz e Rute Gusmão partiram
de uma pesquisa sobre a urU-
lização da serigrafia e sua
aplicação em objetos tipo fia-
mulas, invólucros e plásticos
para executar, a atual expo-
sição. Os plásticos foram esco-
lhldos pelo grupo per serem
suporte ide tuna linguagem
especifica, . veiouladora de
mensagens que atuam no co-
tldiano através de uma am-
pia circulação. A partür de
hoje na Escola de Artes VI-
suais. ¦. :

COLETIVA — Treze ar-
tistas de Santa Catarina com-
põem a coletiva que se lnau-
guia ha Galeria Rodrigo Mel-
Io Franco de Andrade.

GRAVURA — O diretor
da Escola de Belas-Artes da
UFRJ, Alrnlr Paredes Cunha,
apresenta o grupo de 10 alu-
nos que expõem na Bucatex-
po. Segundo ele, o tema se-
dal é um dos motivos mais
constantes do grupo, aborda-
do como critica ou apenas
como registro do fato. A mos-
tra é patrocinada pela Em-
baixada do Brasil em Bogo-
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tá, já que a maioria doe ar-
tistas participa na Mostra do
Arte Jovem Lattno-America-
na, realizada na Universidade
da Colômbia.

Quinta-feira, B

• ARTE AGORA III/AMÍ-
RICA LATINA: GEOMETRIA
SENSÍVEL — Concebida e
coordenada pel© critico Ro-
núcleo específico: a retrós-
será montada a -partir de um
núcleo específico: a retrós
pectlva do uruguaio Joaquim
Torres Garcia (18744949), um
dos principais Introdutores
do pensamento construtivo
na América. São 60 obras quecobrem o período construtivo
de artista, que vai de 1928 a
1944. o outro setor da exposl-
ção é composto de 27 artls-
tas de gerações diferentes e
cem plena atuação em vários
países da América Latina.
Cada um comparece com dn-
co obras realizadas reeenite-
mente. São eles os mexicanos
Gunther Geraso (1915), VI-
cente Rojo (1932) e Enrique
Carbajal Sebastlan (1947); os
venezuelanos Alejandro Ote-
ro (1921) e Jesus Rafael Soto
(1923); os colombianos Edgar
Negret (1920), Ornar Rayo
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Pintura de Alfredo Voípi
de 1977 (à esquerda)

'o obra do colosobiano
. .Carlos Rojas (|cima)'

integram a mostra |' Arte Agora III <': '.;'''¦ ZZ I

(1928), Carlos Rojas (1933) e
Ana Mercedes Hoyos (1942);
o peruano Orlando Cendeso
(1947); os uruguaios Washln-
gton Barcala (1920) e Nelson
Ramos (1932); os argentinos
Marcelo. Bonevarrü; (1929),
Mercedes Esteves (1937) e
Jacques Bedel (1817); e-os
brasileiros Alfredo V o líp 1
(1898), Mira Seheniíel (1919),
Amilcar dé Castro (Í920), Ar-
cangelo Ianelli (1922), Rubem
Valenthn (1922), Eduardo
Sued (1925), Avatar Moraes
(1933), Anitonio Dias (1944),
Adriano d'Aquino (1946),
Paulo Roberto Leal (1946),
Ronaldo do Rego.- Macedo
(1950) e Wilson Alves (19^1).
A exposição será complemen-
tada por um ciclo de debates,
conferências e um livro espe-
clalmente editado. Desse?li-
vro constam reproduções, de
obras e depoimentos dos ar-
tistas participantes, e ainda
estudos sobre a vocação cons-
trutiva da arte na Améijlca
Latina, de autoria dó curador
da mostra e de outros criti-
cos, como Frederico de Morais
(Brasil), Angel JÇalenbferg(Uruguai), Damlán Baíon
(Argentina), Marta T r a p a

. (Venezuela), Eduardo Ser^a-
no (Colômbia) e Jorge Alber-
to Manrlque (México). Para
as palestras virão ae Brasil o
critico Angel Kalenberg. é o
escultor mexicano Mathias
Goerltz. ;

• MARILIA GIANNET-
TI TORRES — Apresenta'na
Galeria Bonino, montagens o
pinturas. (M.L.R.). . .._.
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AONDE LEVAR AS CRIANÇAS -s;-."

¦:

As crianças também participamda euforia da Copa do Mundo,
mas ainda que alguns poucos teatros

tenham cancelado as suas
apresentações na tarde de amanhã,

a .programação da maioria
segue normal

¦:¦¦ z '.¦.'
O MAGO DAS CORES - T*xto d* Varoniqu* Rateau com
tradução d* Olga Savery. Direção d* Serge Ruest • Pato.
Com Dirceu Rabelo, José Roberto Mendes. Música d*>
J**n Denis Benett • cenários d* Jean Phíllpp* Bom.
Teatro da Praia, Rua Francisco Sa, 88 (267-7749). Síb. •
dom., ii 16h. Ingressos * CrS 60,00 * CrS 40,00, criança». .
MATUTA — Texto d* M. Cena. Direção d* Marcondes Mes-
queu. Cenários • figulmos d* Z*nilda Barbo**. Música
de Oswaldo Rosário • Norma Nogueira. Com Gedivan,
Izilda Maria Fraga, Junia Ramo*, Paulo Custodie, Pedro
Brage • Regina Villel*. Aliança Frenceee d* C*pac*b*n*,
Ru Duvfvler, 43. Sab. • dom., is loh. Ingressos • CrS
20,00. Até domingo. ¦

PIANETARIO - Uran, • Viajante d* Espaço, síb. e dom.,
às 16h30m • Da Criação aes Nessas Dias, síb. • dom.,
às 18h • 19h30m. Phnotírle, Av. Padre Leonel Franca,
240, Gívea. Ingressos a OS 3,00.
EU NO MUNDO DA FANTASIA - Texto d* Flivio Fflgu*i-
ras Aguiar. Direção de Flávia Cerqueira. Com Fítlma Ma-
dei, Maurício Lessa, Tenta Moraes • outros. Teatro ela
Cívea, Rua Marquês de S. Vicente, 52/49. Dom. • dias
10 * 17, às 16h. Ingressos a Cr$ 40,00.
TA' NA HORA, TA' NA.HORA - Criação coletiva do gru-
po Navegando. Peça com bonecos a atores dirigida por
Lúcia Coelho. Teatro Cedida Becker, Rua do Catolé, 338
(265-9933). Síb. • dom., às 16h. Ingressos a CrS 20,00 a
CrS 15,00, crianças.
CIRCO GARCIA — Etpetículo de circo e muiic hall, com
uma troupa de 50 artistas e técnicos. Principais atrações:
índios colombianos em números acrobíticos, Galatéia, a
treinadores de elefantes, 40 bailarinos. Marcos, o rei do
•quilibrismo. As Wazirs (trapezista). Globos Rolantes, e o
grupo folclórico argentino Os Pampas, Av. Presidente Var-
gas. Praça Onze. De 3a. a dom., às 21 h. Matinês 5a., às
17h, síb., dom. e feriados, às 15h a I7h30m. Ingressos
e CrS 25,00 (arquibancadas crianças), CrS 40,00 (erquiban-

cada* adultos). Cr) 60,00 (cadeira d* pista) • CrS 100,00
(cadeira especial).
A INACREDITÁVEL AVENTURA NA SEIVA DE MOÇA MA-
RIA — Texto d* Jack Stokes, adaptado por Maria Luiza
Prates. Direção de Maria Luiza Prates. Com o grupo Tlsa.
Teatro Is* Pratas, Rua Francisco Otaviano, 131 (267*8054).

Síb. «.dom., às 17h. Ingresso* a CrS 20,00. Sábado, ex-
opcionalmente, não haverí *spetículo. '
A BRUXINHA QUE ERA BOA - Texto d* Maria Ciara Me-

chado. Direção de Jorge Botelho. Com Lupe Gigliotti,
Heloísa Mallerd, Ansllce Gigliotti, Angela Rabello e ou-
tros. Teatro da Lago*, Rua Borges de Medeiros, 1426
(274-7999). Sáb. e dom., às 16h. Ingressos e CrS 30,00.
A LEÃO SONHADOR NA CIDADE EGOÍSTA - Texto e di-
reção de Luiz- Sorel. Com Rosane Gófrn»n, Alista Maria, Ar-
thur Muhlemberg Jr., Alexandra. Vasconcelos • outro*.
Teatro Nacional da Comédia, Av. Rio Branco 179. Síb. a
dom., às loh. Ingressos'* CrS 20,00. Ati dia 2 de julho.
A VIAGEM DE UM BARQUINHO - Texto a direção de Syl-
via Orthof. Com o grupo Casa da Enteio: Hemilda, GS
Menezes, Róbson Guibarães, João Moita • Zé Carlos.
Teatro Glíucle GilL Praça Arcoverde, s/n» (237-7003). Síb.
* dom., àt 16h. Ingrassos « CrS 30,00. '
MISTÉRIO DAS NOVE LUAS - Texto de lllo Krugli, Paulo
César Brito * Sônia Piceinl. Direção de lllo Krugli. Com o
grupo de teatro Vento Forte: Queca Vieira, Heloísa Andra-
de, Júlio Emilia Wilma Fforentiha, Regina Rotherman, Ri-
cardo Howart e outros. Teatro de' Sesc da Tijuca. Rua
Barão de Mesquita, 539 (288-6197). Sáb. e. dom., às t*6h.
Ingressos a Cr $35,00 (crianças), Cr$ 30,00 (adultos) e CrS
15,00 (sócios).
O LEITEIRO E A MENINA-NOITE - Texto de João das
Neves. Direção de Jorginho de Carvalho. Música de Nel-
son Welligton. Cenírios e figurinos de Carlos Wilson
Silveira. Com o grupo Mixiricos: Teatro Teresa Rachel,
Rua Siqueira Campos, 143 (235-1113). Síb. às 17h a dom.,
às 15h30m. Ingressos a Cr$ 30,00.
ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS - Texto e direção de
Jair Pinheiro. Teatro de Bolso, Av. Ataulfo de Paiva, 269,
(287-0871). Síb. e dom., às I8h. Ingressos e Cr$ 40,00.
ARRAIAL DO PÃO DE AÇÚCAR - Programação de lába-
dos, domingos às 10h30m, llh30m, 12h30m, 14h, 14h
30m, Teatro d* Marionetes. A partir das 15h, jogos e brin-
cadeiras de Minas e quadrilha do Colégio Saleziano. Das
9h às 18h, bandas de bichos e exposição de figuras es-
culpidas em madeira • mecanizadas no Museu Antônio de

Oliveira. Av. Pasteur, 520 (2260768). Ingressos • Cr)
24,00, orianças de quatro • 10 anos e Cr.) 48,00 adultos,
incluindo a passagem do bondinho.
OS TRlS PORQUINHOS E O LOBO MAU - Texto e direção
de Jair Pinheiro. Teatro Teresa Rachel, Rua Siqueira Cam-
pos, 14 (235-1113). Síb., às lóh • dom., es 17h. Ingres-
tos • Cr) 30,00.

ESCADA COIORIDA - Texto e direção de Hector Grillo.
Peça fantoche*. Teatre d* Gíve*, Ru* Merques d* São
Vicente, 52/49. Síb. e dom., às 15h. Ingrassos a O)
30,00

CHAPEUZINHO VERMELHO - Prod. Roberto d* Catti*.
Com o grupo Carrossel. Teatre da Bolse, Av. Ataulfo d*
Paiva, 269. Síb:, a dom., às 17h. Ingresso* a Cr) 40,00.
EXPEDIÇÃO AO CASTELO DO PRÍNCIPE AMIGO - Texto
de lona Mato*. Direção d* Nob*l Medeiros. Prod. Teatro e
Expressão. T*atr* d* Oivea, Rua Marques d* S. Vicente,
52/49. Sid. e dom., às 17h * IBh. Ingresso* « Cr) 40,00.
A BELA ADORMECIDA NO BOSQUE - Texto o direção d*
Jair Pinheiro. Teatre de Boba, Av. Ataulfo d* Paiva, 269
(287-0871), Síb. a dom., às lóh. Ingresso* e Cr) 40,00.
FESTA NO SÍTIO - Texto d* Brigitt* Blair. Direção d*
André Prevot. Teatro Brigitt* Blair, Ru* Miguel lemos,
51 (236-6343), Síb. e dom., às 17h. Ingressos * Cr) 30,00.
O ANÃO DOCEIRO E AS SETE FEITICEIRAS - T*xto d*
Regina Darz* da Cunha. Direção Jocemir Carneiro. Com
o grupo Disneylsndie. T*arr* do' Clube des Oficiais da
Vila Militar, em frente à estação da Vila Militar. Dom., às
lóh. Ingressos a CrS 20,00 * Cr) 10,00, crianças.
PEDRO, O GUITARRISTA - Texto e direção de Celso Ba-
quil e Hector Grillo. Com o grupo Na Corda Bamba.
Teatre do S*sc d* Tijuca, Rua Barão de Mesquita, 539
(288-6197). Dom., às 10h3.0m. Ingressos a Cr$ 10,00.
BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES - Prod. Roberto de
Castro. Com o grupo Carrossel. Teatre Opinião, Rua
Siqueira Campos, 143 (235-2119). Dom., às lóh. Ingressos
a Cr) 30,00. 
A BRUXINHA DE MINISSAIA - Texto de Elizeu Miranda.
Direção de Messias. Com o grupo A Nossa Turma. Teatro
Franco-Brasileiro, Rua das Laranjeiras, 13 (205-0546). Dom.,
às lóh. Ingressos a CrS 25,00.
PALCO SOBRE RODAS - Sábado, às 17h30m, sensibiliza-
ção lúcida. As 18h, a peça Festança no Reino de Mata
Verde, direção do grupo Mamulengo Só Riso. Pça. Granito,
Rua Romeu Casa-Grande, Anchieta. Entrada franca.
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O palhaço Catatu forma, ao lado de outros 75 artistas,
o elenco do Circo Garcia, armado na Praça 11. E na Zona Sul

— no Teatro da Gávea — pode ser vista a
peça de Flávia Filgueiras Aguiar,

Eu no Mundo da Fantasia
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Nos intervalos do
futebol é possível
assistir a bons
programas, como
Concertos w- .
Internacionais, no 4,
domingo, às 22b, com
a Orquestra Sinfônica
de Berlim sob a
direção dè Herbert :
Von Karajan. Ê para <--,>
Os apreciadores de .
novela, a boa notícia: •'.,•..
O jísíro terá capítulos
com uma. hora de ';
duração, que conta ,.'
com á participação
de Teresa Rachel •
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Dominada absolutamente pelofutebol, a televisão carioca oferece
esta semana muito poucas opções
para quem não gosta ou só agüenta
o esporte em doses homeopáticas.
Esta noite, por exemplo, por causa
dele nem musicais há mais. A Gua-
nabara preenche os intervalos das
partidas com enlatados e a Globo
apela para sua mais forte arma. Faz
que a novela O Astro tenha uma ho-
ra de duração "de fortes emoções".
Haja coração para resistir a tantas
solicitações. Amanhã, só a Rede
Globo oferece nove horas de futebol,
as outras um pouco menos.. Acre-
dita-se, portanto, que acontecerão
inúmeras entrevistas coip Coutinho.
A única opção válida para esta noi-
te, fora da Copa, é o Vox Populi, às
22h na Televisão Educativa, no qualse entrevista Arrelio. Dentro dela,
é escutar o guru Pele na mesa-re-
donda da Globo. 23h, antes do com-
pacto do jogo de estréia do Brasil.
No domingo, dois refrescos. O pri-meiro é esportivo mas, puro espanto,
foge da Copa. As 16h, o Canal Dois
transmite diretamente do Hipódro-
mo da Gávea, o Grande Prêmio Cru-
zeiro do Sul. O segundo é musical
e fica por conta dos Concertos In-

. ternacionais, na Globo às 22h, com
a Orquestra Filarmônica de Berlim,
sob a regência de Herbert Von Ka-
rajan, interpretando a Sinfonia
n.» 4, de Brahms.

Durante a semana, a dieta con-
segue ser ainda maior. Na segun-
da-feira, por exemplo, nem Informa-
ção tem. Na terça, há tanto fute-
boi, que 0 Jornal da Bandeirantes
só vai ao ar às 21h e o Globo Repor*
ter, com sua maravilhosa série so-
bre os insetos, está cancelado O
canal quatro preferiu, outra vez, a
solução de esticar o Astro, para uma
hora de duração. Enfim. Janete
Clalr parece. que trabalhará mais
do que Coutinho nesta Copa. Na
quarta-feira, a Guanabara progra-
ma um filme no inusitado horário
de 20h30m, a Tupi transmite enla-
tado novo, mas com tema velho que
é a Segunda Guerra Mundial e a
Globo passa a segunda parte1 de As
Panteras no Gelo. Y* melhor sair
porque a dose opcional não é fácil.
Na quinta-feira, tudo se repete. A
Guanabara faz um festival de se-
gundas partes com Grupo Sinistro,
da Mulher Biônica às 20h30m, e a
Cilada de Justiça em Dobro, às

121h30m. A TV Studios mantém seus
longa metragens e sessões policiais.
A Globo apresenta uma produção
nacional; o valente Chico City. Mas
não se iludam, às 23h todas trans-
mitem futebol.

FILMES DE HOJE
Em termos de qualidade, a programação continua fraca. A preferência

de hoje recai sobre As Três Máscaras de Eva, estudo de uma
personalidade esquizofrênica com expressivo desempenho de Joanne

Woodward; Basta, Eu Sou a Lei é um toestern assistível, dirigido por
um especialista no gênero. Os outros dois filmes são melodramas:

Nunca Deixei de Te Amar é refilmagem de
Sublime Indulgência, que à época do seu lançamento fez grande

sucesso no Rio, e Liberdade para as Borboletas desperdiça
a expressiva Goldie Hawn.

NUNCA DEIXEI DE TE AMAR
TV Studios - 21h20m

(Nevar Say OeeeVBye) — Produção norte-americana da
1955 dirigida por Jerry Hopper. Elenco: Rock Hudson,
Cornell Borohers, George Sanders, Ray Collins, David Jan*-
sen e Clkft Eastwood. Colorido.

MMke americano (Hudson) cata durante e guerra cem
uma pianista (Borchert), que pouco depoi* desaparece ao
Iantar localizar o pai na lona «evMlka. Julgando^ morta,
ale retoma com a filha à Amirica, onde muito* am* mai*
tarde reencontra Inesperadamente e mulher. Nume ponta,
iniciando a carreira, Clint fastwood.

AS TRÊS MASCARAS DE EVA
TV Guanabara — 0h30m

(The Three Vaca* ef Ive) — Produçfo norte-american» de.
1957 dirigida por Nvnnelly Johnson, elenco: Joanne
Woodward, David Wayne, Lee J. Cobb, Nancy KOlp e Vince
Edwardt. Preto e branco.

O estranhe comportamento de Woodward Impele «eu
marido (Wayne) e leva-la a um psiquiatra (Cobb), que
doMobre que ele tem tri* personalidade* distintas: dona-
de-cata desleixada, mulher prendada o dama madura »o-
flstlcada. Otcir d* melhor, atrii. Ne cinema chamou-se
As Trís Faces de Eva.

Maria Helena Dutra

CANAL 2
IMi — Joio da Silva — Novela didática com o cur-

rículo da* quatro série* de 19 grau. Dir. de
„.-,...-,«_.,.Jaey Campe*. Rotalr» de lourlval Marques.

Cem Suoly Franca, Nelson Xavier, Lourde* May
er. Vera Regine. ,

' Itadlum Especial — Inidaçie a uma modatí-

' Cepa de Metido — Jogo Rraafa * HíBe, dire.
to do Mar dot Plata. Colorido.

'ba Seta Vea — Histerias para erianja» e aula
" Q9 frvncfie. (.
' ToIbcmm S» Ora» - Aula da História.

MblSm— Stadhnn bpecial ~ Inldatfi» a uma moda-
¦: lidado de «aporte. Hojei déBano.

téMSm - Capa de Meado - Jogo TeaCsia x Mixice,
¦/ direto de Retírio. Colorido. .
IBMSm — Telecano 29 Ora* - Rapri** da aula da His-¦Pfl 

glória.
I*" Y~ ítadlum Especial — ¦ Inldaçio e ume modall-

Ç? Y dade de esperta. Hojei AMetitme.
jmSm - Cope de Mundo - Jogo Hengria x Argentl-

X' .n», direto de Bueno* Aires. Colorido.
31M3m - A Verdade de Cede Um - Depoimentos e en-

!;;., 
'., • trevlsta*. Colorido.

; IBWSiii'— 1»78 — Sebatat sobra assuntos da atualidade.
: c.*.. coiorido.

MfcSSm - liftea do Vida - Comentário de Gilson Ama-
._ do. Colorido.
'JBfc — Cope de Monde - VT do jogo Franja x Itfr-.-,. ..Ba. Colorido.

15h3ém — Zís-Trís — Desenho: Tom o Jerry. Colorido..
16h — Globinho — Noticiário infantil com Paula Sal-

cfánha. Colorido.
16h20m — Copa do Mundo — Flashes da Argentina. Co-

lorido.
16h37m — Copa do Mundo — Jogo Tunísia a Máxice,

direto de Rosário. Colorido.
IBhSIm — Cope do Mundo — Flashes da Argentina e

Ouem E' Suem.
IBh47m — Olofao jm Copa — Flashet da Argentina.
19h07m — Copa de Mundo — Jogo Hungria x Argentino,

direto de Buenos Aires. Colorido. 
'¦

RlhOSm — Jornal Nacional — Noticiário apresentado por
Cld Modelra e Carlos Campbell. Colorido.

21M5m !j • Astro — Novela de Janete Clalr. Direção da
Daniel Filro o Gonzaga Blota.' Com Francisco
Cuoco, Bina Sfat, Teresa Rachel, Tony Remos,
Ida Gemes, Flávio Mlgliacdo e Cario* Eduardo
Dolabela. Colorido.

tthlOm — Amanhã — Noticiário apresentado por Sérgio
Chapelln. Colorido.

JJh — Bete Bole — Comentários o eompaoto* dos io-
goa. Colorida

OhS5m — Coruja Colorida — Sessão Dupla — Filmes:-li»
bordada para as Borboletas. Colorido irk

2hJ0m - Best*, Eu jeu e lei. Colorido, ir* '

CANAL 7

CANAL 6

nh
llhSOm
12h
lih.

lihISm
I3h45m

IShWm -
lóhtSm -
lòMSm -

18h30n> -

19h05m -

21h

21h30m -

22h45m -

23h

OhSOm -

Padrão.
' Cura* d* Madurou.
' Desenhes -— Colorido.
.Primeira Hera - Noriclárlo de utilidade pública

. o «aportai. ¦ 
'.».

Perfil d* Copa. Colorido.
' Cepa' de Meado — Jogo franja x Hi Ha, direto

de Mer der Plata. Colorido..

CANAL 4
2 ThlSm — Abertura — Padrão a Ceie*.
- 7h30m — TMecone 29 Grão —' Aula*.
^7M»«:-TVt.

BhlSm — Teleceno 29 Oraa — Reprise.
Y «i30m - Sitio do Pica-Pau-Amarelo - O* Pirata* de

Capitão Ganche (reprise).
9M3m — Daniel Boone — Filme.

lOMOm - Viagem oo Funde de Mar - Filme.
IlhOSm — O Mundo Animal — Filme — Colorido.
llhíím - Globinho - Noticiário Infantil com Paula Sal-

danhe. Colorido.
11h50m — Globo Cer Especial — Filmes: Monstro* Cama.

rada* a Jeatmie V um Otnie.
IShSOm — Boletim de Cope — Noticiário esportivo com

Lio Batista. Colorido.
13h — Cope do Mundo - Flashes da Argentina e

Quem E' Ouem. Colorido.
13h20m — debo na Copa — Flashes da Argentina. Co-

lorido.
13h35m — Copa de Mundo — Jogo Franja x Itália, di-

reto de Mar dei Plata. Colorido.

•h" ; - TVE.
9M5tn - IngM* com Fiik - Colorido.

lOh - Chibe dos 70i - Variedades. Colorido.
lih — Ban, a Urso Amigo — Filme. Colorido.
1lh25m - Pontes de-Vhta - Apres. de Gilberto e Vanl-

nha. Colorido.
12h — Gporajão Esporte — Apresentação de Carlos

lime e Ricardo Mazella. Colorido.
I2h30m — Desenhe*.
12h45m — Rede Fluminense de Noticia* — Apres. de José

Salem*. Colorido.
13h — Coisas da Vida — Religioso.
13M5m — Copa de Mundo — Jogo Franja x Itália, direto

de Mar dei Plata. Colorido.
16h — Capitão Aza — Programa Infanto-juvenll apre-

sentado por Wilson Vianna. Colorido.
lth45m — Copa do Mundo — Jogo Tunísia x México,

direto de Rosário. Colorido.
19h15m — Cope de Mundo — Jogo Hungria x Argentina,

direto de Buenos Aires. Colorido.
21h — Clube dos Artistas — Programa de variedades

apresentado por Aflton e Lolita Rodrigues. Co-
lorido.

23h — Informe Financeiro — Apres. de Nelson Priori.
Colorido.

23h05m — Copa de Mundo — VT do jogo Franja x Itália.
Colorido.

CANAL 11

LIBERDADE PARA AS BORBOLETAS
TV Globo - 0h35m

(Butterflie* Are Free) — Produção norte-americana de 1972
dirigida por Milton Katselas. Elenco: Goldie Hawn, Edward
Albert, Eileeti Heckart, Michael Glasser o Mlke Werren.
Colorido.

Aspirante e atrii (Hawn) trava conhecimento com um
viiinho de apartamento (Albert) cuia ambição i ser com*
potitor, ma* não consegue ** impor devido à mão doml-
nadora (Heckart). Quando oa dei* se apaixonam, ele tenta
tapará-los, ma* o amor é mala leite.

BASTA, EU SOU A LEI
TV Globo - 2h30m

(The Good Ouys and tha Bad Ovys) — Produção norte-
americano de 1969 dirigida por Burt Kennedy. Elenco: Ro-
bert, Mltchum, George Kennedy, David Carradine, AAartln
Batom, Oick Peabody, Tin* Louise, Mario Windsor. Ce-'
lorido.

Demhido pelo prefeito (Bahan) d* wa doada, • xa-
rtfe (MHchum) cal prisioneiro de dei» pistoleiro* (Cem-
dkie, Peabody) que assaltam e banco local, mas é pede
em liberdade. Sendo ubido pele* doie que é iminente um
assalto centre um cirregamenh
prefeito, que volta a admiti-lo.
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Perfil d* Cope. Colorido.
Cope de Mondo —' Jogo-Tunísia x México,

óVero de Rosário. Colorido.
PerfB da Copa. Colorido.
Copa da Mundo — Jogo Hungria x Argentina,
direto de Bueno* Alret. Colorido.
Jornal da laneelrante* — Noriclárlo com José
Paulo de Andrade, Branca Ribeiro, Ronaldo Ro-
sas o Elizabeth Camarão. Colorido.
Pobre Homem Rico — Seriado.
Jornal de Copa —.Apre*. de Paulo Stein. Co-
lorido.
Cope do Mundo — VT do Jogo França x Itália.
Colorido.
Cinema na Madrugada — Filmei A* Tre* Má*.
cara* de Eva. Preto e branco. -ttir^C

12h — Jornal da Tarde — Noticiário apresentado por'
Jacyra. Lucas, Zora Yonara, Aríete Ribeiro o
Pedro Paradella. Colorido.

12h15m — O* Tri* Pateta* — Comédia filmada. Preto e
bronco.

12h30m — Solar Paraíso — Novela de Roberto Monteiro.
Dir. de David Grimberg. Com Maria Aparecida,
Rui Leal, Felipe Levy, João Luiz e outros. Colo-
rido.

13h — Batman — Filme. Colorido.
13h30m — Cope do Mundo — Jogo Franja x Itália, di-

reto de Mar dei Plata. Colorido.
15h45m — A Turma do Pica-Pau — Desenho. Colorido.
16h30m — Copa de Mundo — Jogo Tunísia x México,

direto de Rosário. Colorido.
18h45m — Mr Mageo — Desenho. Colorido.
19h — Cope de Mundo — Pogo Hungria x Argentina,

direto de Buenos Aires. Colorido.
21h15m — Horóscopo — Com Zora Yonara. Colorido.
21h20m — Sessão das Nove — Filme: Nunca Deixei de

Te Amor. Colorido. if-Çt
23h — Sessão Policial — Histerias policiais. Colorido.
24h — Jornal da Noite — Noticiário com Raul Duarte,

Travasso, Silvio Luiz a outros. Colorido.

Joanne Voodwand
em As Três Máscaras de Eva

(canal 7, 0h30m)

DE AMANHÃ DE DOMINGO
Três filmes americanos, um italiano e dois

ingleses compõem a programação. De inicio,
dois se impõem à preferência dos telespecta-
dores: Os Inocentes, em que real e irreal se
misturam num clima envolvente de suspense,
e Um Homem e Soa Paixão, em que Mastroian-
ni vira voyeur da própria mulher, um tema
insólito.

¦ Canção Inesquecível, biografia musicada
do compositor Cole Pórter, apresentando inú-
meras canções de sucesso (Night and Day,
Begin the Beguine) e A Maldição da Caveira,
história fantástica em torno da caveira do
Marquês de Sade, são duas produções bem
cuidadas. Restam A Taberna dos Prescritos,
western sem novidade, e O Amor E* Mate Por-
té sobre uma escola para crianças-problema.
1Bh45m —. Canal 2 — Canção Inesquecível (Night end
Day). Americano (46) de Michael Curtiz, com Cary Grant,
Alexis, Smith, Monty Woodtey. (Cor).

21h15m — Canal 4 — O Amor é mais Forte (A Circle ef
Children). Americano (76), de Don Taylor, oom Jane Ale-
xander, Rachel Roberts. (Cor).

22h — Canal 11 — A Taberna des Prescritos (Bordar Ri-
ver).. Americano (54), de George Sherman, com Joel Mc-
Crea, Yvonne De Cario, Pedro Armendariz. (Cor).

0h30m — Canal 7 — O* Inecent** (Th* Innocents). Inglês

(61), de Jack Clayton, com Deborah Kerr, Michael Red-

grave, Pamela Franklin. (p & b).

OhSOm - Canal 4 - A Maldição da Caveira (The Skull).

Inglês (65), de Freddie Francis, com Peter Cushing,
Christopher Lee, Patrick Wymark. (Cor).

2h35m — Canal 4 — Um Homem e Sua Paixão (Giocchi
Particolsra). Italiano (70) de Franco Indovina, com Mar-
cello Mastroiani, Virna Li.i e Timothy Dalton. (Cor).

Dos sete filmes programados, três são
norte-americanos, um anglo-polonês, um in-
glês, um italiano e um brasileiro. Os desta-
qiies vão para Contos de Hoffinam, uma mis-
tura não me todo feliz de ópera e bale, mas
com cenários suntuosos e bailarinos famosos;
e Suave é a Neite, drama romântico sobre o
envolvimento de uma paciente rica e neuró-
tica com seu psiquiatra, baseado no romance
homônimo de Scott Fitzgerald.

Os demais são Demônios Alados, filme so-
bre acrobacias aéreas; Operação Orossbow,
história de espionagem passada na Segunda
Guerra Mundial; O Tesoura de Mar, aventura
submarina, filmado no Haiti; A Unha Cru-
oial, drama marítimo dirigido pelo diretor po-
lonês de Cinzas e Diamantes; e Um Anjo Mau,
melodrama com Adriana Prieto.
16h — Canal 7 — Demônios Alado* (Fona G). Italiano
(71), de Ducdo Tesseri, com Ricardo Salvino, Pino Collz-
zi, Barbara Bouchet. (Cor).
17h30m — Cena! 7 — O Tesouro de Mer (The GoMen
Mistrass). Americano (54), de Joel Judge, com John Agar,
Rosemary Bowe. (Cor).
18h30m — Canal 2 — Conte* d* Heffman (Tale* of Hof-
fman). Inglês (53) da Michael Powell, com Moire Shearer,
Ludmilla e Tcherina. (Cor)..
20h - Canal 7 - Suave E' a Neite (Tender is th* Night).
Americano (61), de Henry King, com Jennifer Jones, Joan
Fontaine, Jason Robards, Jill St. John. (Cor).

22h — Canal 11 — Operajão Crossbow (Operatlon Cros-
sbow). Americano (65), de Michael Anderson, com So-
phia Loren, George Peppard, lilli Palmer, Trevor Howard,
John Mills. (Cor).
24h — Canal 4 — Um Anjo Mau. Brasileiro (71), de Ro-
berto Santos, com Adriana Prieto, Flávio Porto, Sérgio
Hingsl, Jonas Mello, (p & b).
0h30m — Canal 7 — A Linha Crucial (Th* Shadow Line).
Anglo-polonês (76), de Andrzej Wajda, com Marek Kondrtf
Tom Wilkinson. (p & b).
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Diariamente da» 6h às.2h30m
MÚSICA CONTEMPORÂNEA (ISh)

Hoje Clímax Blues Band.
Amanhai Eletric light Orchestra. Produção da

de Carvalho. Apresentação de Orlando de Souza.
Alberto Carlos

NOTURNO (23h)

Hoie e amanhã: Lançamentos musicais, destaquei internacionais, en-
trevistai. Produção e apresentação de Luís Carlos Saroldi.

Domingo: Jasz e Blues. Programa: Eddie "Loskjaw" Davis — Swin-
gin' Till the Girb Cam* Home (4:30), Hilton Ruiz - Arrlval (8:10), Jacki*
McLean — A Feggi Dey (6:20), Rosemery Clooney — I Crie*) fer You (2:56),
Mary lou Williams — Dat Dere (4:46), Tete Montoliu - V*st*rdsys (6:03),
Bill Evans — Mai* Semeone Hoppy (6:02), Thad Jones e Mal Lewis —
Mernin' Reverend (5:31), Stanley Turrentine — WeHtin' (7:20). Produção
• apresentação de - Céllo Alzer.

JORNAL DO BRASIL INFORMA - 7h30m, 12h30m, 18h30m, 0h30m
Dom., 8h30m, 12h30m, 18h30m, 0h30m. Apresentação de Eliakim
Araújo", Jorge Nedehf e Orlando de Souza.

INFORMATIVOS INTERNACIONAIS 5 FUshes nos intervalos musicais
e Informativos de um minuto, às meias horas do segunda a sexta-feira'.
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Bill Evans é um dos participantes do Jazz

e Blues de domingo na Rádio JB

ZYD*4«0¦ : V::. ¦'.'¦ZZZ, .

FM-EST6REO - 99.7 AAHz
Diariamente das 7h * 1h

m i
HOJI

20h — Entrada, Trumpet Valun-
tary, PreMdi* e Ari*, MIihmIm,
Th* Queen'* Deleur « Abertura
Solene, d* Purottl (Pierre Ceche-
reeu, Maurice André a conjunto de
met*it - 18:07). TH* nf IS, am
Sol Mal*r, para Plan* • Cardas, d*
Haydn (Beaux Art* — 18:00). Cen-
certo em Sei Menor, para Orgia,
2 Oboé* .a Orquestra de Cordas,
*».' 4/1, de Haendel (Collegium
Aureum — 15:16). Teeata em Sei
Maier, BWV 916, de Bach (Pommier

7:28). Les Feralnt, bale de Hen-
ri Seuguet (Orquestre Lamoureaux
e o autor — 26:45). 1'Enceurag-
menf, para 2 Violões, ap. 34, d*
Sor (Williams a Breem — 14:15).
Choros nf 6, de Villa-Lobos (Rias
de Berlim e o autor — 25:35). Se-
nata am Ré Maiar, para Violino e
Piano, K 306, de Mozart (Szering
e Haebler - 21:54). Hary Janos -
Suite, de Kodaly (Haitink - 22:29).

AMANHA

I0h — Concerto em Sol Maiar,
para Trompet* e Orquestra, de Te-
lemann (M. André e Orquestra
Bech de Munique — 11:30). Sonata
para Violoncelo e Piano nf 4, em
Dé Maior, ep. 102/1, de Beethoven
(Tortelier e Haidsieck — 14:30).
Concerte Grosso, em Si Bemol, ep.
6/7, de Haendel (Leppard - 14:30).
21 Danças Húngaras, para Piano •
4 Mias, de Brahms (Alfons • Aloys
Kontarsky — 53:17). Concerte em
Sei Menor, pera Violino, Cordes e
Continuo, ep. 10/2, de Albinoni
(Michelucci e I Muslci — 11:50).
Magnifi-.it, de Pergolesi (Willcoks

11:40). Quinteto em U Maior,
par* Piano * Cordes, ap. ti, d*
Dvorak (Bishop e membros do Oc-
teto d* Filarmônica de Berlim —

31:00). Suite d* Opera Scylla et
Gleucut, de Leclair (Leppard —
22:00).

DOMINGO

IBh - Música de bafe* para Us
Ntat d'Hébé, d* R*m**u (Uppard

46:40). Swwt* ent Mi Bem*!, ep.
BI/3, d* Boethovon (Rubinttein -
24:04). Concerto om Mi tomei, pa*
ra Oboé, C*rd*t e Centinue, de
Cari Ph. E. Bach (HoHiger - 20:00).
Baile d*Na Ngina, da ópera D. Cm-
les, d* Verdl (Orquestra de Clave-
land e Lorin Meaael -.16:25). Han-
tasia Wanderer, 0. 7**, de Schu-
bert (Kempff -21:40). Ceniarte
am Ré Maier, pare Viatine a Orqwet-
ifa, ep. 11, d* Brahma (Chrittian
Farras, FilarmAnioa de Berlim o Ki-
r*j*n - 40:45).

Mb. - Sinfonias par* Vielines
a Obeés e Trempas de Caça — Sui-
ta n* 

" 
2, . d* Mouret (Paillard -.

16:23). Valenciana, Atturiana, Ma-
turiw, Tonadilla, 'Zambra • Árabes-
c* (Danças Espanholas), d* Grana-
des (Alicia d*, larroch* - 27:38).
finftmi* n* 6, em Ré Menor, ep.
104; de Sibeliu* (Filarmônica d*
Berlim -o Karanjan — 28:54). Cen*
certo para Pian* o Orquestra, de
Poulenc (Tacchino, Conservatório' de
Paris e Prête — 19:28). Um Bequlem;
Alemão, de Brahms (Mathis, Fis-
cher- Dieskau, Coro do Festival de
Edinburgo, Filarmônima de Londres
e Barertboim — 78:27).

Pira receber mensalmente a kele-
tim d* programaçi* dos dísticos em
FM, beste enviar UMA VEZ o seu
nam* o endereç* 1 RÁDIO JORNAL
DO BRASIL/FM, Av. Brasil, SOO. Of*-
roclment* Rídie JB.
Correspondência para a RÁDIO
JORNAL DO BRASIL: Av. Brasil 500

7.9 andar - Telefona: 264-4422.

Rádio Cidade
ZYD462

Diariamente das 6h is 2h
Os grandes sucessos da música

popular dos anos 60/70 e os.me-
lhores lançamentos em música na-
cional e internacional. Programação:
Alberto Carlos da Carvalho a Car-
los Townsend.

CIDADE DISCO CLUB - O som das
discotecas cariocas. De 2a. a 5a.,
das 22h às 23h. 6a. e síb., das»
22h às 24h. Produção de Carlos
Townsend. Apresentação de Ivan
Romero.

TODAS AS INFORMAÇÕES DE SERVIÇO SAO FORNECIDAS PELOS PRO-
CRAMADORES DAS GALERIAS, EMISSORAS, CINEMAS, TEATROS E DAS
CASAS DE ESPETÁCULOS. SAO DE SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE,
PORTANTO, QUAISQUER ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS NAS PROGRAMA-

ÇÕES E NÃO COMUNICADAS EM TEMPO ÚTIL

RECITAL DE PIANO
MARIA LUIZA CORKER - Dia' 03.06.78 às 18 horas
Obras da Bach, Ravel, Schumann, Marlos Nobre, etc.

Inauguração da Sala de Concertos das Faculdades
* Integradas Estacio de Sá
Rue do Bispo, 83 — Tijuca

ENTRADA FRANCA

DISCOS
ESCOLA DE CHORÕES

A foto de contracapa des-
taça no centro a figura sisuda
do bandolinista Afonso Macha-
do, aquela austeridade que se
alastrava da presença de Jacó
do Bandolim. Quando se põe o
disco a rodar — por qualquerdos dois lados, tanto faz res-
salta do instrumento tocado
por Afonso a palhetada de vez
em quando brincalhona quetanto pilheriava no bandolim,
de Jacó. Não se trata de fazer a
comparação impossível (com a
morte de Luperce Miranda,
acabaram-se, apesar do virtuo-
sismo já reconhecido de Déo
Rian e Joel Nascimento, os ban-
dolinistas que poderiam ser
postos no mesmo nível do mago
de Jacarepaguá). Trata-se, isto
sim, de constatar, no curioso
contraste que marca as per-sonalidades de Jacó e Afonso,
um símbolo daquilo que define
com precisão o LP Galo Pretb
(RGA, 103.0235), disco de es-
tréia do conjunto de chorões do
mesmo nome: ele é uma prova
da continuidade do choro de
grande escola, cujos segredos
são mostrados aqui, com indis-
cutível competência, pior um
grupo de músicos que não ul-
trapassa a média de 23 anos de
idade.

Se Jacó tem presença sim-
bólica na parte de execução, a
esta comparecem concretameh-
te, entre outros convidados,
Abel Ferreira, Copinha e Clau-
dionor Cruz. Esse compare-
cimento, mais do que mera ho-
menagem ou dispensável apa-
drinhamento, traduz uma per-feita indentidade do modo de
tocar, evidenciada çom largue-
za no entrosamento em que se
igualam ao longo de várias f ai-
xas (escute-se, por exemplo, o
diálogo de flautas entre o vene-
rável Copinha e o jovem José
Maria Braga, na faixa Murara-
rando) os velhos mestres e seus
(aplicados seguidores. Essa
aproximação que o disco revela
tao bem sucedida é mais do queexplicável: o Galo Preto pra-ticamente desde a sua for-
mação toca com os velhos cho-
rões. O próprio nome dó grupoé referência a um ente queClaudionor Cruz (com quem
o conjunto já se apresentou em
shows, inclusive na série Seis e
Meia pioneira, a do Teatro João
Caetano) afirma baixar inespe-
radamente nós ensaios de seu
regional. Alguns dos músicos
que agora fazem estréia em dis-
co próprio formam costumeira-
mente no conjunto de Abel Per-
reira, dó qual o sete cordas Luis

Otávio Braga (aparentemente
o principal nome do Galo Pre-
to) tem sido figura de des-
taque. E foi ao lado de Bororó
(autor de peças chorísticas jáclássicas) que o grupo conhe-
ceu o seu primeiro êxito em es-
petáculos em palcos teatrais,
sucesso que repetiu em planomuito mais alto ao acompa-
nhar Cartola em recente show
no Teatro da Galeria.

Com tal currículo aprimo-
rando o seu talento natural, foi
possível ao Galo Preto fazer um
disco maduro logo na primeiratentativa. No LP, o desempe-
nho dos músicos está perfei-tamente à altura do repertório
de exceção escolhido, no qual se
inclui uma maravilhosa peçainédita de Anacleto de Medei-
ros.

Moacyr Andrade

- Lado A: Recado (Rossini Ferreira), D*s>
prendo (Pixlnguktha), Di* d* Pret* Velho
(Claudionor Cruz), Medras* (Anackto d* Me-
deiros), Sarambeque (Ernesto Nazareth),
Cheio de Afeto (Lui* Otávio Braga).

Lado B: Implicante (Jacó do Bandolim),
De Coração a Coração (Jacó do Bandolim),
Estou Voltando (Plxinguinha-Donga-João Per-
nambuco), Vau lhe dar uma Resposta (Luis
Otávio Braga), Ungua tia Sogra (Raul Ma-
chado)-, Murmurando (Fon-Fon-Mírio Rossi).
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ESTERIUZAÇÕES PIANÍSTICAS
O perfeccionismo em téc-

nica de gravação, mixagem e
instrumentação é ó que mais
impressiona nos discos de dois
tecladistas, compositores e ar-
ranj adores brasileiros residen-
tes nos Estados Unidos: Sérgio
Mendes e Eumir Deodato. O
som de seus novos LPs deixam
transparecer uma limpeza tão
grande, que se tem a impressão
de terem sido utilizados sprays
antivírus nos estúdios, antes
de cada gravação. O resultado
foram trabalhos esterelizados
higienicamente, mas faltou
emoção, pique, espontaneidade
e, por que não, também um
pouco de poeira.

O que dizer de Sérgio Men-
des que, apesar de ter atuali-
zado o nome de seu grupo (Brar
sil 88), abre o LP com as músi-
cas Travessia e Águas de Março
sem tê-las recriado com o mini-
mo de originalidade. Se náo es-
tivessem neste novo LP, as duas

gravações poderiam integrar o
repertório de qualquer disco de
Sérgio Mendes nos tempos do
Brasil 66. Mas a monotonia
dejá vu proporcionada pelas
duas primeiras faixas é quebra-
da com o balanço de Thatfs
Enough For Me, um funk sofis-
ticado e, seguramente, o me-
lhor número do disco. Ele é
seguido por uma composição de
Airto Moreira que, mesmo não
deixando a peteca cair, na
medida em que segue o mesmo
clima da música anterior, tem
um nome que serve para definir
bem o repertório do LP: Mistu-
rada. Assim, no Lado B temos
um pouco de tudo: desde o som-
discoteca em One More Lie e o
balanço característico de Sér-
gio Mendes em Midnight Lo-
vers, até duas baladas arras-
tadas que poderiam pertencer
a outro conjunto, talvez o
Bread, ou quem sabe, fragrhen-
tos dos primeiros testes de gra-

vação da cantora Roberta
Plack.

O repertório desigual já
não é uma característica no Lp
Love Island dè Eumir Deodato.
Nele, a f rigidez vai do início ao
fim, más sempre com um toque
de elegância, sofisticação e téc-
nica. É um disco ideal para
sonorizar um almoço de nego-
cios ou incentivar mais uma
dose de uísque numa reunião
formal. Como em todo Lp, exis-
tem bons momentos e, em Love
Island, eles estão na faixa-
título (com participação de Ge-
orge Benson), em Tahiti Hut
(interpretada junto com qua-
tro integrantes do grupo Earth,
Wind and Fire) e no balanço de
Whistle Bump.

Alberto Carlos de Carvalho

Sérgio Mendes e Brasil 88 (RCA 204.1003)
Love Island / Eumir Deodato (WEA 36.058)

FIM DE SEMANA
As comemorações

juninas no parque da
igreja da Penha
começam amanhã, com
desfile de 16 carros
antigos e de carroças
enfeitadas. As festas
juninas da Penha
se prolongam pelas
próximos quatro
fins de semana,
sempre com início
previsto para as 18h e
encerramento ás 24h.

A partir desse
próximo domingo, a

Femurj inicia ¦••—•¦
programação infantil
que manterá, todo o >
primeiro domingo ão jS
mês, no Museu Histórico
da Cidade, no Parque
da Cidade, Gávea.
No dia 4, o tema do Dia
do Desenho será a
Marinha Brasileira, com
as crianças dispondo -a
dfis 13h às 17h para Ju
criar livremente. O
museu fornecerá
lápis cera e papel, além
de refrigerantes.

O QUE HA
PARA VER
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Ernest Hemihgway
visto por David Levine

* EM SAO PAULO
¦V..-R,

TEATRO

GATA EM TETO DE ZINCO
QUENTE — O texto de Ten-
nessee Williams volta a ser
apresentado, agora com di-
reção de Kiko Jaess e Dio-
nísio Azevedo, Cléo Ventu-
ra, João Paulo Adour, Flora
Qeny e Ivone Bonfá nó
elenco. O cenário é de Gian-
ni Ratto. Teatro Brigadeiro
(Avenida Brigadeiro Luiz
Antônio, 884). De terça a
sexta, às 21h; sábado, às
20h e 22h30m e domingo,
àsl8he21h.

CAIXA DE SOMBRAS 
'—':

Texto áe Michael Cristho-
fer que traia do problema
de indivíduo* condenados à
morte por doenças incura-
veis. Com Lilian Lemmertz,
lolanda Cardoso, Henrique-
ta Brieba, Ednei Giovanaz-
zi, Antônio Petrin, entre ou-
tros. Direção de Emílio di
Biasi. Teatro FAAP (Rua
Alagoas, 903). De terça a
sexta, às 21h; sábado, às

iOh e 22h30m e domingo, í
às!8he21h. ''"'

CINEMA

BRASIL BOM DE COLA 78-
—I Documentário, de Carlos,,
Niemeyer, realizada;, p ei o
Canal 100 mostrando a fase
de preparação do seleciona-,
do brasileiro, os jogos amis-,
tosos e os jogos de classifi-
cação. Central 2 (Àvenuüi
Ipiranga, 752), Rio (Aveni*
da Paulista), Coral & (Ruá
Sete de Abrü, 28Í&,. BtsÀ
(Avenida Celso Garcia, rJOí-ij
entre outros. Zísr ss-iá
A ILHA DO ADEUS (IalanfJk.
in the Stream) — Direção-,
de Frank J. Schaffner, cam
George C. Scott, Dxivid
Hemmlhgs, Gilbert Rolandi
Susan Tyrel, Claire Bloomi
entre outros. Adaptação dõ
romance homônio —-,e pésA
turno — de Ernést Hémingit
way. Comodoro (Avenida
São João, 1462). As 12h50m\
14h40m, 16h30m, 18 h3 0 ml,
20hl0m, e 22h. U4 anos). -'¦'"*'
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Barra Pesada, de Reginaldo Faria em

exibição em Porto Alegre

* EM PORTO ALEGRE

EXPOSIÇÃO
NELSON JUNGBLUTH —
Mostra individual do pintor
gaúcho que foi um dos par-ticipantes do XXV Salão
Nacional de Arte Moderna
do Rio de Janeiro. Sua obra
restrata o folclore brasileiro
através de intenso croma-
tismo. Galeria dos Instituto
dos Arquitetos do Brasil IAB
(Rua Annes Dias, 166/ so-
breloja). Diariamente, das
15h às 22h.
CINEMA
BARRA PESADA (Brasi-
leiro) — Direção de Regi-
naldo Faria, baseado em ar-
gumento de Plínio Marcos,
com Stephan Nercessian,
Kátia D'Ângelo e Ivan
Cândido, entre outros. Re-
flexão sobre o problema da
infância e da adolescência
abandonadas e seu processo
de marginalização social.

Cacique (Rua dos Andradas, ;
903), às 14h, Uh, 18h, 20h ¦
e 22h; Astor (Rua Benja- .
min Constant 1891, àsl5h. '.
20h, 22h, e Ritz (Rua Protá-
sio Alves), às 20he22h.
SHOW ¦T*

ZEZE' MOTA — Show qut i
lança o primeiro LP de Zezé -
Mota composto, entre vá--
rias musicais, por Tigresa:
(Caetano VeCoso), Você Não l
Sabe Amar (Dorival Cay-\-
mi), Isotérico (Gilberto7.
Gil), Xica da Silva (Jorge'
Ben), Crioula (Moraes Mo- *
reira) ie Pecado Original'
(Caetano Veloso). O acom-'
panhamento é do conjunto. \
Mar Revolto. Teatro Leopol- '.
dina (Avenida Independên-
cia, 925). De hoje a domin-
go, às 21h. \

.
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FESTIVAL DE IWIiltIVO
OURO PRETO

PARA ARTISTAS E
TURISTAS
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Todos os anos, ó Fe$-
tival de Inverno de
Ouro Preto anuncia
modificações e os or-
ganizadores falam de
crise. Na sua 12a. eãi-
ção, que se inicia no
dia 2 de julho, há um
clima de calma e quie-
tude que combina
comas características,
arquitetônicas da ei-

dade. Ninguém men-
dona crise e as modi-
ficações são apenas
de detalhes. Portan-
to, o 12.° Festival de
Inverno de Ouro Pre-
to está pronto para
receber os participan-
tes — as inscrições se
encerram no dia 9 de
junho— e a cidade
se prepara para abri-

gar os turistas. Para
quem pretende ir a
Ouro Preto durante a
realização do Festival
é bom reservar, já
agora, acomodações
nos hotéis, porque a
mostra artística se
confunde com a alta
temporada nesta se-
cular cidade históri-
ca.
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OURO 
PRETO — Os cursos do

12° Festival de Inverno de
Ouro Preto, a ser aberto no

próximo dia 2 dé julho, sob o pa-
trocinlo do Ministério da Educação e
Cultura, Punarte e Governo Janeiro,
coordenado pela Universidade Fede-
ral de Minas Gerais e com a colabo-
ração das Prefeituras de Ouro Preto
« Belo Horizonte, Fundação de Edu-
cação Artística e Universidade Fede-
ral de Ouro Preto, — serão divididos
em atelieres na área de artes plásti-
cas, e oficinas, na de música.

Paralelamente desenvolve-se uma
programação cultural, aberta não
apenas aos participantes, como tam-
bém aos visitantes. Quem não esti-
ver Inscrito, poderá assistir às mani-
festações — no Teattlnfao Barroco de
Ouro Preto, no Cine Vila Rksa « na
Igreja de São Francisco de Assis —
mediante o pagamento de Ingressos
comuns nas portarias, aos preços de
Or$ 20 (inteira) • Orf 10 (mela, pa-
r» estudantes).

Inscrições
As Inscrições estão abertas até o

próximo dia 9 de Junho, exclusiva-
mente em Belo Horizonte: na Reiito-
ria da.. Universidade Federal de Ml-
nas Gerais, Pampulba, para os can-
dldatos à artes plásticas, e na Fun-
dação de Educação Artística, Rua
Gonçalves Dias, 320, para música. Os
Interessados devem mandar dados
pessoais, curso pretendido, históricos
dos cuisos que flseram, Inclusive ei-
ooías e professores. Também serão
necessários resumos de outros estu-

dos realizados e relação das ativida-
des, profissionais ou não, em sua
área.. ,

. O candidato deve enviar ainda
um texto, claro e conciso, definindo
suas aspirações na área pretendida,caso ela se inclua no setor de artes
plásticas. Os aspirantes, às oficinas
de composição musical precisam en-
tregar também cópia dé algum Iara-
balho ou composição de sua autoria.
A partir de 12 de Junho, a UFMG
mandará carta aos candidatos, sele-
clonadòs, explicando como proceder
para a matricula. Já está estabeleci-
da uma taxa de Cr$ 400, cobrindo
hospedagem e aulas, mas a alimen-
tação fica por conta do aluno.

Professores foram selecionados
em todo o pais, como Aldo Mogoli,
do Rio Grande do Sul, para o ateliê
de pintura, e João Quaglia, da Uni-
versldade Federal do Rio de Janeiro,
em lltogravura.

Entrada livre
Na primeira semana do Festival,

de 2 a 8 de Julho, a entrada nos es-
petáculos será gratuita, fi que se rea-
liza nease período a Semana de Ou-
ro Preto, comemorativa do 267° ani-
versário da Cidade, com programação
comum à da programação cultural.
Depois disso, os não Inscritos que
permanecerem em Ouro Freto duran-
te o mês de Julho podem também
comprar, por Or$ 200, um permanen-te, que lhes dará direito a frequen-
tár toda a programação cultural.

Serão oito concertos, incluídos

nos espetáculos musicais normais doFestival de Inverno, num deles es-
troando obra Inédita do compositor
mineiro Marco Antônio Guimarães,
escrita especialmente para a promo-
ção. Todos os concertos serão de
música contemporânea, mas haverá
uma série extra, de 10, lembrando 6
seaqulcentenário da morte de Frans
Schubert, e, também, espetáculos— show de música popular. Nas ou-
trás áreas, como a de teatro Já está
definida a apresentação das peçasOs Saltimbancos, dirigida por Hugo
Rodas, e O Mistério das Nove Luas, ds
Uo Krngi. São ambas peças tanto pa-ra público adulto como infantil.

Haverá ainda uma programaçãode cinema e audiovisuais. Esitá pre-visto o lançamento de quatro a seis
filmes brasileiros de longa-metragem
que tenham particular significação
dentro da realidade cinematográfica
brasileira atual, além da apresenta-
ção de audiovisuais de autores minei-
ros. Na abertura do Festival, dia 2
de julho, haverá uma exposição detrabalhos de artesanato da região
Centro-Oeste, promoção da Sudeco è'ldo Ministério do Initerior. Estão pre-vistas exposições de Arte Latino-
Americana e Antropofagia, sobre oMovimento Antropofáglco. Além dis-so, haverá mostras de 50 artistas bra-sileiros, que Interessem diretamente
aos alunos da , área de artes plásti-cas.'.

Para crianças
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O Festival de Inverno de
Ouro Preto que começa em

julho repetirá este ano a sua
programação de concertos,

aulas, auíiers livres e teatro
para os seus jovens

participantes e para turistas

nado às crianças da Cidade, oom 300
vagas e tendo como núcleo a inicia-
ção & realidade através do cinema.
De um conjunto de filmes, vistos e
analisados pelos alunos, nascerá a
atividade de experimentação e cria-
ção com os mais diversos materiais
artísticos. A coordenadora será a
professora Hellana Maria Soares de
Barros.

¦ ¦ ¦
Já a coordenação da área de ar-

tes plásticas do Festival de Inverno,
estará a cargo do professor Haroldo
Matos, da UFMG. Haverá cursos de
gravura (xilo, metal e lito) com 10
alunos em cada uma, de pintura, com
30 alunos, e de desenho, com 20.

O curso de música é dividido em
setores, ou oficinas. Haverá 120 va-
gas, 30 na oficina de composição; 60
na de execução musical; 15 na de
atualização para regentes; e 15 na de
atualização para professores. A coor-
denadora é a professora Berenice Me-
negale.

Hospedagem
Ouro Preto apresenta certa difi-

culdade para hospedar, durante o mês
de julho, para quem hão esteja ins-
crito no Festival, pois trata-se da ai-
ta temporada turística. Mesmo
assim, ainda é possível fazer reservas
em hotéis locais, de luxo ou não. O
Grande Hotel Turístico, da Hidxomi-
nas, já não tem mais vagas.

O Pousada Ouro Preto, luxo, com
mobiliário colonial, só hão tem va-
gas para os dias 10 e 11 de julho e a
diária de um apartamento para Ca-
sal custa Cr$ 550, a suite comum

Cr$ 680, e a suíte presidencial Cr$
960. Uma terceira pessoa nessas sui-
tes custa Cr$ 200 e crianças entre os
cinco e os 12 anos pagam Or$ 87. Es-
ses preços não incluem refeições, que
podem ser feitas no restaurante do
hotel, ao rés do chão; onde a cozi- .
nha é francesa.

No Hotel Quinta dos Barões, os
sete apartamentos estão vagos. Os
maiores custam Cr$ 580 por dia, os
menores Cr$ 550 e o hotel não tem
restaurante. O Pouso do Chico Rei
e o Solar das Lajes são hotéis peque-nos, móbiliados em colonial autênti-
co, cada um com dois apartamentos e
dois quartos, que não fazem reservas
e apartamentos que custam Cr$ 460
e quartos por Cr$ 400, ambas as aco-
modações recebem, duas pessoas.Mas há hotéis menos sofisticados
na cidade. O Hotel Pilão, sem ser de
luxo, é do tipo classe A e fica em pie-na Praça Tiradentes, como não faz
reservas com antecedência, tem sem-
pre vagas e cobra diárias de Cr$ 350
(apartamento de casal), Cr$ 250
(quartos de casal) e Cr$ 150 (quarto
de solteiro). No Hotel Colonial, na
Rua Direita, Centro, o apartamento
para duas pessoas custa Cr$ 390 e ó
quanto, também para duas pessoas,Cr$ 210. O Hotel Toífolo, o mais an-
tlgo da cidade e citado em versos de
Carlos Drummond de Andrade, só
tem quartos comuns e café da manhã,
cobrando Cr$ 94 a diária. Em últl-
mo caso, o turista pode Ir dormir em
Mariana, a 13 quilômetros de Ouro
Preto, por estrada asfaltada, onde o
antigo Colégio Providência, das Ir-
mãs Carmelitas, está recebendo hós-
pedes por Cr$ 200 a pessoa.
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Tentos • temperatura ideal. Praias encantadoras.
O sol. Hotéis de luxo. Atrações inumeráveis.

E os melhores preços. Junte tudo isso e você descobrirá que o
Estado da Flórida oferece as melhores férias, pelos menores custos

que você poderia encontrar em qualquer lugar do mundo.
Dê a você mesmo um grande presente de férias.

Consulte seu Agente de Viagens. Faça seus planos e vá à
Flórida pela Pan Am.

•RíWAÍVt,
A experiência faz a diferença.

Prudential Cruises
... Luxuosos navios "Santa" operando nas Três Américas,
.atravessando o Canal do Panamá e o Estreito de Magalhães, com
vários roteiros à sua disposição.

^.~*+mmmm!BmmB^^mmm^mmm*!B!P**»SS??!9»

Roteiro Básico: Rio de Janeiro. Santos. Buenos Aires. Vnlpiir.iiso
(Santiago). Callao. (Lima). Guayaquil. Buenaventura (Bogotá). l_os
Angeles. San Francisco. Tacoma, Vancouver. Balboa. Cártugenu.
La Guaira (Caracas) e Salvador.

Consulte seu Agente de Viagens ou a Moore McCormack (Navegação)Rio: Av, Riq Branco. 25/8.° andar - tel.: 23..-0722 e
São Paulo: Pça. da República. 180/1.° andar - tei.: 259-72..}.

COM O MUNDIAL 78
SEMILLERA

FRANCO AMERICANA
(UM IOCAI.AWRAVILHOSO)

oferece e você
sementes de flores e hortaliças

Ferramentas para jardinagem
Artigos para cães

VISITE-NOS
Florida 753 (Galeria Pacífico)

BUENOS AIRES
REPUBLICA ARGENTINA

PARA OS
JOVENS Wá FÉRIAS

PÉ JTOiO)
PROGRAMAS
CULTURAIS

E DÉ LAZER

Telefone para 264-6807
e faça uma assinalura do

JORNAL DO BRASIL

ATE' 

há dois anos,
quando foi criado" o
depósito compuísó-

rio para viagens ao exterior,
crianças e adolescentes de
classe média tínham possi-
bilidade de aproveitar as fé-
rias dé junho ou de fim de
ano em rápidos cursos nos
Estados Unidos e na Euro-
pa. E para aqueles que que-
riam tão-somente se diver-
tir, a DLsneylandia e o Pis-
ney World se ofereciam
através de excursões organi-
zadas especialmente. para
crianças, com acompanhan-
te e bons preços. A barreira
dos Cr$ 22 mil, praticamen-
te extinguiu este tipo de
excursões, que só agora co-
meçam a voltar em quanti-
dades que permitem uma
razoável escolha. Essas ex-
cursões anunciam, na sua
maioria cursos de inglês,
realizado em universidades
norte-americanas ou em es-
colas especializadas, da In-
glaterra.

Os preços são altos, con-
seqüência do acréscimo de
Cr$ 22 mil que devem ser pa-
gos, obrigatoriamente, por
todos aqueles que deixam o
pais. Mas ainda assim, há as
dificuldades do crediário e a
esperança de que seus filhos
consigam em curto período
de tempo o mínimo de co-
nhecimentos de inglês para
que possam, pelo menos, se
expressar nesta língua. A
Stella Barros Turismo pro-
move. curso de inglês que du-
ra 25 dias e é realizado no
Barry College, de Miami,
com programação opcional
para Disney World, em Or-
lando. O preço é de CrS 36

mil 800 (excluindo o depósi-
to) e dá direito à passagem
aérea,. ao curso, à hospeda-
gem e a refeições. A exten-
são até \ Orlando deve ser
combinada à parte. A saída
está prevista para o dia 2 de
julho e maiores informações
podem ser obtidas na agên-
cia: Avenida Almirante Bar-
roso, 22/4.0 (Tel.: 224-3275).

A Brazilian Promotion
Center é uma das agências
vendedoras do programa Ali-
tour, programa que inclui o
curso de inglês, em Londres,
com duração de 30 dias, além
de extensão da viagem a Pa-
ris e Roma. O preço por pes-
soa é de Cr$ 43 mil 600, com
tudo incluído, menos o de-
pósito compulsório. Durante
o mês de julho há três saí-
das: dias 3, 8 e 14 de julho.
Maiores informações nas
agências da Alitalia ou na
Brazilian Promotion Center,
na Praça Mahatma Ghandi,
2 s/911 (Tel.: 222-1183).

Em promoção especial do
Clube dos Decoradores e ain-
da sob a responsabilidade no
setor de vendas da Brazilian
Promotion Center parte do
Rio nò dia 30 de junho a ex-
cursão que tem o título de
História da Arte na Europa.
A idéia dos organizadores é
mostrar, através de visitas a
museus e monumentos histó-
ricos europeus, uma visão da
história da arte ocidental. O
roteiro inclui Lisboa, Madri,
Granada, Sevilha, Barcelona,
Atenas, Delos, Miconos, Rho-
des, Creta, Santorini, Roma,
Florença, Veneza, Paris, Ams-
terdã e Londres. E entre os
vários museus e monumentos
a serem visitados estão os
Jerônimos de Lisboa, o Prado
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em Madri,, o Bairro Gótico de
Barcelona, o Museu Bizanti-
no de Atenas, as ruínas ro-
manas, a Capela de Medicis,
em Florença, o Palazzo Duca-
le de Veneza, o Louvre de Pa-
ris, o Rijksmuseum de Ams-
terdã e a Catedral de St.
Paul de Londres. O preço é
de 3 mil 975 dólares (cerca
de CrS 68 mil) e os professo-
res Paulo Roberto Barragat

(arquitetura e mobiliário),
Sarah Taisson (escultura e
pintura) é Maristher Gentil
(adornos e objetos de arte)
acompanharão o grupo., du-
rante toda a excursão. Ò de-
pósito não está incluído. .

Companhias aéreas tam-
bém mantêm programações
específicas para estudantes,
como a Swissair, Air France
e British Caledonian, entre
outras. Maiores detalhes po-
dem ser obtidos numa das
agências dessas companhias
ou através de um agente de
viagem. E a Aerolines Argen-
tinas, Braniff e Panam, além
de várias agências de via-
gens, programaram roteiros
especiais para Disneylandia e
Disney World. A South Atlan-
tic (Avenida Rio Branco, 156)
programou estada de 15 dias
em Miami, Orlando e Disney
World, com saídas previstas
para os dias 4, 7, 11, 14, 18
e 21 de julho, aos preços de
Cr$U9mil420 (maior) eCr$
11 mil 698 (menor). E a já
tradicional América Maravi-
lhosa, promoção da Abreutur,
estende a visita aos Estados
Unidos e ao México, inician-
do-se por Miami è incluindo
Cabo Kennedy, Orlando, Dis-
ney World, Washington, P- i
falo, Niagara Falls, Nova lor-
que, San Francisco, Los An-
geles, Acapulco e México. A
viagem pode ter duração va-
riável — de no mínimo nove
dias e no máximo 28. Saídas
nos dias 6 e 29 de junho, 2,
4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 23 e 30
de julho. Maiores informa-
ções, Rua México, 21-A. A
Hotur (Rua Anfilófio de Car-;
valho, 29/13°) denominou de
Maravilhas da Flórida o seu
roteiro de 14 dias, com pre-
ços a partir de 22 mil 300 e
saídas nos dias 6 e 13 de jr
lho, que inclui Miami, Disney
World e 16 bilhetes para c
brinquedos, o Seaworld e
mais hospedagem.

Para quem não dispõe
dos Cr$ 22 mil, uma alterna-
tiva é aproveitar as possibili-
dades das estações de inverno
da Argentina e do Chile. A
Jacel Turismo, por exemplo,
programou uma excursão es-
pecial para jovens que dese-
jam esquiar, com duração de
11 dias e ao preço de CrS 13
mil 500. Detalhes na Aveni-
da Presidente Vargas, 583/
129.
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AO Luís do Maranhão sur-
1 preende aos poucos, sobre-

^ tudo quem chega das gran-
¦ des cidades. O primeiro
W passeio pelas ruas da par-¦te velha da cidade — onde fica o

seu centro comercial, as repartições
públicas, o Palácio do Governador, os
museus — Choca pela quantidade
enorme de vendedores ambulantes,
que montam nas estreitas calçadas
suas barraqulnhas, formando um
verdadeiro mercado. Vende-se de tu-
do: laranjas, sapotis, canequinhas de
alumínio, panelas,-roupas, objetos de
plástico, • essas barracas ocupam
ruas inteiras, todos os dias da semana.

. A procura, dos famosos sobrados
com fachadas de azulejos revela
aspectos interessantes. Os nomes das
ruas, por exemplo, escritos em tinta
azul, em letra manuscrita, mostram
a chamada índole poética do mara-
nhense: ao invés de nomes de pessoas
ilustres, deve-se procurar a Rua da
Tristeza, a Rua da Inveja, a Rua da
Alegria, do Sol, do Giz, da Palma. E
nesta procura depara-se com verda-
deiras preciosidades do passado, ai-
guns conjuntos de sobrados que, ape-
sar da originalidade da arquitetura,
mostram também a ação do tempo, o
descuido • a pobreza. No Largo do
Trapiche estfto os mais belos sobra-
dos, terminando uma rua que leva a
Imaginar velhos senhores e seus es-
cravos. O passeio continua — e de-
ve ser feito obrigatoriamente a pé.
Percebe-se que são poucas as casas
que mantém as portas fechadas. Nfio
hi medo de intromissão, de olhade-
Ias furtivas para o seu interior que
revela, geralmente, mesas de fórmica,
uma toalha de renda, uma antiga
crlstaleira. As janelas dos térreos
também ficam -abertas sem pudor,mostrando salas ou quartos, onde se
vé, aqui ou ali, pessoas preguiçosa-
mente descansando sobre redes.

¦ ¦ ¦

O maranhense é pacifico, afirmou
um motorista de táxi, e com orgulho
informou que hi seis meses não se re-
gistraum crime de morte na cidade.
Essa tranqüilidade é visível, e sobre-
tudo contrastante para quem vem dos
grandes centros urbanos, onde nin-
guém mais se espanta com um assai-
to cometido às 11 horas da manha em
nina ru» movimentada. Essa tranqui-
lidade, a falta de tensão no ar, é que
toma os passeios, mesmo k noite,
muitomals atraentes.

Outro aspecto obrigatório para
quem quer conhecer a cidade é pediro menor número de informações pos-siveis. Tudo é importante, t o impre-
visível contari apenas como mala um
fator de surpresa, t andando à noite
que se descobre ruas com um movi-
mento fora do normal, pressupondo
que poucas pessoas se encontram nas
casas pobres que as marcam de pon-ta a ponta. O movimento é explicado
pelo grande número de mulheres pró-ximas às casas que, de diferente, têm
apenas uma luz vermelha sobra a
porta. O cheiro de peixe frito é forte,
e se encontram inúmeros barzlnhos,
chão de cimento é mesa de fórmica,
onde é possível comer, sem susto, om
gostoso peixe frito. Além disso, são
freqüentes também-mulheres que na
frente da própria casa montaram um
pequeno tabuleiro, sobre o qual um
fogueiro promete peixe frito na
topri."; \". - ' ¦ v.

Andar pela cidade à noite é o
melhor programa. Sem pressa,^ desço-
bre-se becos estreitíssimos, calçados
com paraleleplpedos, que se forem se-
guidos, poderão dar em ladeiras ou
escadarias, que conduzirão a outros
becos, a praças ou igrejas, à Fonte do
Ribeirão, por exemplo, qüe dizem ter
passagem subterrânea para todas as
igrejas da cidade.

A população de São Luis, de mo-
do geral,, não tem pressa. Os moto-
ristas de táxi andam devagar, e se vo-
cê não começa a conversa, não se
preocupe, porque em pouco tempo ele
contari que a cidade esti crescendo,
mas que é boa, e que todo mundo no
Maranhãrse chama José do Ribamar,
em homenagem ao Santo padroeiro.Pessoas ha rua dão informação com
boa vontade, e com i freqüência que-rem levar o turista ao lugar que este
desconhece.' Turista é bem recebido,
e mesmo nas. casas que vendem arte-
sanato, mantém-se uma certa distan-
cia — para não incomodar o freguês:
O artesanato maranhense é formado
pór objetos de palha — bolsas, ta-
mancos, redes — mas também se en-
contra muita cerâmica marajoara e
objetos do Amazonas. •

As praias constituem um'capito-
lo à parte. Valido para o ano inteiro,
isso porque, em Sào Luis, há apenas
duas estações: a das chuvas (de ja-neiro a julho) e o verão, no restante
do tempo. Não se iluda, porém, com
essas chuvas: são de curta duração e
acontecem em dias em que a tempe-
ratura passa dos 80 .graus. Este é o

É VERÃO O ANO TODO
EM SÃO LUÍS

Susana Schild
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S&o Luís é uma cidado sem os problemas da grande-metrópole, como
o; ruído, a violência e a poluição. Para o turista do Sul que pretende
fugir do frio, esta é uma boa época para visitar a cidade dos casarões
de azulejos, já que a temperatura é amena, as praias se mantêm en-
toleradas e onde ae belas ladeiras e ruas tortuosas podem ser apreciadas
sem os atropelos dos períodos de férias e a presença de bordas de
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periodo ideal para quem quer fugir
do inverno dos Estados mais ao Sul.
Há praia o ano Inteiro, e dezenas e
dezenas de quilômetros delas onde se
pode constatar um fenômeno único:
a cheia e o esvaziamento da maré,
que chega a atingir a formação de
praias de quilômetros de areia em- dt-
reção ao mar.

¦ ¦ ¦
Os cariocas se. deliciam comum

aspecto dessas praias: não há calça-
das para estacionar, os carros, unia
vez que a maré chega até a beira dos
numerosos restaurantes ou casas que
se estendem por toda a orla. Sendo
assim, o banhista estaciona o carro
na beira do mar, cuja distancia dos
restaurantes — que delimitariam a
rua — varia de acordo com a exten-
são da cheia. A areia é escura, e o
mar, devido aos rios que nele desem-
bocam, não é azul, mantendo o ano
inteiro um tom acinzentado. Apesar

disso, a água é limpa e sempre mor-
na, possibilitando ao banhista, caml-
nhar muito até que a água lhe bata
na cintura/Quando a maré baixa,-pio-
de-se passear por todas as praias, de
carro, pela beira dágua, s de surpre-
sa, deparar com um rio que-lembra
um oásis num deserto, correndo para-
leio á praia, rodeado de espessa vege-
tação no estilo amazônico.

Nas praias, são freqüentes as for-
mações dê lagoinhas, as piackünhaa
cariocas, só que imensas, onde se po-
de ficar oom o corpo submerso. A
prata da Ponta da Areia é a mai*
próxima do Centro, é por isso. a mais
procurada. Seguem-se praia do Ca-
lhau, com dunas de areia branca, d»
São Marco, do Olho d'Água, do Ja-
quarenta, do Araçagi, esta considera-
da a mais bonita. Eapalhadois poir to-
das essas praias, dezenas de pequenos
restaurantes, muitos oom teto.de fo-
lhas de babaçu, que têm como prato,
mais comum, o peixe frito, a peixada,
m fritadas de camarão, lá chamadas
de tortas. '

A praia da Raposa, distante do
Centro cerca de 40 quilômetros, ime-
rece atenção especial. Para lá, há 40
anos, emigraram pescadores cearen-
ses, e hoje a população do vilarejo
atinge 4 mil pessoas. A principal ati-
vidade dos homens é a pesca, * as
mulheires, na tradição cearense, con-
tinuam a fazer renda, pacientemente
torcendo as várias dezenas de bilros
que formarão desenhos avidamente
consumidos por turistas. Duas ruas
principais formam a aldeia dos pes-cadores: na margem de cada uma, de-
zenas de palhoças se sucedem, cons-
truidas sobre finissumas palafltas queformam a base no alagado. As paire-
des, as divisões dos cômodos, os tetos
são de folha de babaçu, e apesar de
todo o prim-tivismo já são comuns as
antenas de televisão sobre esses rudes
casebres, ocupando, geralmente, o lu-
gar de uma provável geladeira, bem
mais rara de sé encontrar. Duas ven-
dinhas mostram o estoque, sandálias
de borracha, misturadas a calças oom-
pridas de tergal e a refrigerantes.
Joga-se sinuca, e ouve-se bem alto
as músicas mais tocadas no local, de
Roberto. Carlos e Sidney Magal. Ao
lado de tanto progresso, as crianças
tomam sopas ralas, com um pouco de
carne de sol ou algum parco pedaço
de peixe. .

Na cidade, pode-se escolher entre
vários restaurantes, sendo que um
dos pratos típicos da região — a cal-
deixada — uma espécie de sopa de
camarão com acompanhamento de pi-
rão é a especialidade do. Germano.
Conta-se que ele é o melhor cozinhei-
ro de todo o Norte e Nordeste e que
não dá a sua receita a ninguém, por
mais que se peça. O arroz de ouxá e
o peixe-pedra formam o prato mais
típico, e também podem ser encon-
tradas em vários restaurantes.

¦ ¦ ¦
Entre as atrações turísticas da

cidade se destacam o Museu Hiatóri-
co, de construção colonial com vários
objetos leUgiosoB e do tempo dos es-
cravos, o Palácio do Governador e a
Igreja da Sé (construída em 1728).
Na pequena Praça do Destemo fica a
Igreja de mesmo nome, construída
através da coleta de esmolas peto
preto José de Lé; em 1641. Profanada
pelos holandeses, essa igreja se ca-
taoteriaa por ser a única no Brasdl
do periodo colonial que tem traços
bizantinos. A Catedral Metropoütana
(igreja da Sé) é o marco comemora-
tivo dos 350 anoS de fundaç&ò da d1-
dade, em 1612. Poi li que Damáel de
La Towshe, Senhor de La Ravardière,
a serviço de Maria de Mediei no rei-
nado de Luis XII de Erança, ordenou
que se erguesse a cruz e onde se ce-
lebrou a primeira missa na ilha.

Uma atração que depende da
sensibilidade do 'turista é o próprio
maranhense. Jovem ou não, preo-
oupam-ae multo oom a língua por-
tuguesa, e raramente se ouve uma
gíria. A forma de falar é lenta e dis-
ouratva, cheia de preocupações com
o bem-estar do visitante. A cidade é
parca em eventos culturais. Os ei-
nemas são poucos e não satisfazem
aos padrões mínimos de exigências de
algum conforto e a atividade teatral
é raia. Por Isso, é para a literata»
e poesia que o jovem maranhense ca-
nalisa a sua veia criadora. Talvez em
nenhuma outra cidade do país. en-
contwun-ae tantos jovens poetas. A
um contato maior segue-se, invaria-
velmente, a revelação de algumas poe-
aias ou páginas üiteráites, e todo ma-
íanhenee é muito orgulhoso da tra-
ddção Uterária ou poética dio Estado.
Publicar um livro de poesia é aspira-
ção de muitos, que admitem que ra-
xamente vão ao cinema ou ao teatro.

São Luis é isso: andar pelas ruas,
sentindo o sol do dia ou a brisa da
noite, Ir à praia dè água quente, co-
mer muito peixe s oonversar com as-
pivainites oú ji poetas. As meninas ae
queixam de que os pais não as dei-
xam namoiar, e nas noites d» lua
cheia, toda a rebeldia contdida se
transforma então em poesia.

Como chegar
A Cruzeiro mantém um vão did-

rio, às lShSOm, com escala em Salva-
dor, Recife e Fortaleza e o preço da
passagem é de Cr$ 4 669,00 (ida e
volta). B somente aos sábados hd um
vôo ao meio-dia com escala única em

.Brasília ao preço de Cr$ 3 80600- A
VASP também mantém vôo diário que
sai pela manhã, ás Sh, s faz escalas
em Brasília e Fortaleza. O preço da
passagem i de Cr$ 3 772,00. E 35 mu
nutos depois, exatamente às ShSSm,
parte outro vôo, com escalas em Re-
cife e Fortaleza, com o mesmo preço.

Por via terrestre, apenas a em-
presa Itapemerim opera na linha
Rio—São Luís, com saídas diárias, às
lih. Não há ônibus-leüo e a passa-
gem custa Cr$ 745,00.

TESTE

O Hotel Quaitro Rodas,
considerado o melhor de
São Luis, é um exemplo
claro das contradições da
indústria hoteleira. Em ter-
mos arquitetônicos, nenhu-
ma queixa a fazer. Com três
andares, o Hotel está situa-
do na bela praia do Calhau,
para a qual existe um
acesso particular. Distan-
te oito quilômetros do cen-
tro, o hotel é totalmente,
isolado, tendo por limites
o mar e a vegetação na
qual predomina o babaçu.

Inteiramente refrigerado,
o hotel serve também de
oásis no intenso calor
constante na Capital ma-
ranhense.

O interior é agradável,
com piso de lajota e móveis
de palha. Há dois restau-
rantes, um bar e uma pe-
quena sala de convenções.
Os quartos são amplos —
todos têm varanda — e
confortáveis, com telefone,
música ambiente e televi-
são. A área externa do
hotel é grande — grama-

SÃO LUÍS QUATRO RODAS
da, com flores da região,
bem cuidada — na qual
existe ainda um minizoo.
A piscina é ótima, grande
e como todo o resto do ho-
tel, limpa e bem cuidada.
Uma cabana rústica aten-
de aos banhistas, servindo
bebidas e tira-gosto.

Por Cr$ 580,00 (solteiro)
e CrS 640,00 (casal) com
direito a café da manhã,
pode-se usufruir de todo o
conforto que o hotel pre-
tende e efetivamente ofe-
rece. É no serviço, sobre-

tudo de restaurante, queestão suas maiores falhas.
No café da manhã, por
exemplo; se o salão for
procurado por muitas pes-soas ao mesmo tempo, é
provável que se depare
com uma falta de garçons,
provocando o empilhamen-
to de xícaras e pratos, e
uma total confusão. De-
pois de reclamar, os gar-
çons aparecem, assim co-
mo as moças que cuidam
de limpar as mesas. De
manhã, pode-se escolher

entre vários tipos de pão-doce (não há pão de sal),
geléias, frutas, sucos e ca-
fé com leite.

A comida do hotel, pelo
menos na semana de 20
a 27 de maio não fez jus à
alta qualidade de todo o
resto. Um bom bife, por
exemplo, é prato difícil de
ser conseguido, enquanto o
peixe não corresponde à
fama que tem neste Esta-

do. Um buffet frio perma-
nente no almoço e no jan-
tar consegue a proeza de
fazer com que saladas de
galinha ou de peixe te-
nham gosto semelhante.
Além disso, o atendimento
é demorado, levando mui-
tas vezes o visitante à
impaciência.

A parte de recepção íun-
ciona a contento. Com fa-
cilidade obtém-se informa-
ções para reserva de pas-
sagens, aluguel de Kombi
ou qualquer outro dado

necessário. Os recepcio-
nistas são gentis e educa-
dos, e empenhados em sa-
üsfazer o cliente.

O hotel, pelas suas ins-
talações realmente con-
fortáveis, não oferece con-
tra-indicações, e a beleza
do lugar é mais um ponto
favorável à sua indicação.

Como o restaurante do ho-
tel não é o único da cida-
de, os possíveis contratem-
pos podem ser devldamen-
te sanados, usufruindo-se
assim do conforto e do
bom gosto do hotel e da
c o mida de restaurantes
menos pretensiosos, mas
mais honestos.

Hotel São Luís Quatro Rcdas
— Praia do Calhau, 8, telefone: 2-1012.
Reservas no Rio: telefone 224-0479

¦h
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\%W^-!' Aqui está Sácolaz ; Em Sacola, vocô encontrará re-
uSinovoca^deserviçoepara coitas de doces, salgados e bebidas,

aiu<Iar vc^ nw peaades responsa- dicas sobre decoraçfeTe conservação
t_â___i4_M nimnírBBa rfÍMiuiMrAnac akümrfAfinii

ore com conselhos práticos e uma Toda ¦"***•¦*•
^ i_A •__ _ __IS onentaçSo segura para o abastecimen- programa

p

toe organização ainda melhores de sua
casa.

itas outras

| Sacola vai ajudar a
f suaa compras. Pará que
esqueça nada, e assim, não

;f|.$ÍnlG!^^
Acompanhe Sacola. Você vai en-

contrar sempre muitas coisas boas
dentro dela.
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Beleza

Espinhas no rosto nfo sSo
ses", corno muita gente pensa*
devidas i idade. Mesmo quando tur-
gem pela primeira vez, na adolescén-
cia, estSo indiretamente ligadas ao
funcionamento geral do organismo e
diretamente ao d**» gtindutes sebé-
cees. Assim» a5 tem acne ojuam tem
pela oleose. E atará sempre, mesmo
que am períodos espaçados, te nfo fi-
zer um tratamento de cuia.

^B_Í-^^rHL_ mr/SS/f

Livre-se das espinhas e marcas sobre o rosto
O combate às espinhas te faz, fun-

demenulmente com tratamento ex-
terno, local. Ma* como ela* sio ca- •
ractorísticat de cútis fina e temível,

, reforça-te com o ingestão de vitomina
A, a fim de criar ume pele resistente
que nia deixe problemas internos,
como prisão-de-ventre ou detoquilí-
brio hormonal (sobretudo am perto-
dos da menstrueçaoi, arrebentarem
sobra ela. Ao mesmo tempo* evNe-se
alimentos oonsidsrsdos "Quentes",, oo*
mo chocolate, cemereoj carnas oor*
durose* -otritura*.

O tratamento local varia, segundo
o dsrmatotogista, mas bsiicemente
consiste na detinfocçfo da» espinhes e
desativação de* gllndulat eebáeees.

'-Pira 'Imo, teotO;se poda aplicar uma
- fórmula dt laboratório contando en*

xofre, como outras soluções ácidas
que libertem a pele da oleosidadeax-
cetsiva. Quem tem pele ottbta, por-
tanto, dava peajer o preço da eterna
vigilância/lavando o rosto com i

netes medicineis bectericidet, três ve-
zec ao dia, abster-se de cremes e base*
gordurosas, para nfo ativar o funcio-
namento dst glândulas seMceet, a fe-
char o* poros com adstringentes. Nfo
hé contra-indicação para o uso d* ms-
quiagem, desde qüe oe produtos nfo
contenham óleo, mês é impretcindf-
vel a limpeza da pala, uma vez por
mês ou por semana, pera quem está
em crise aguda de acne.

.. Travando-** a guerra nessas trl*
frentes: combate 4 causa interna das
enipçSet (pr itfo-de-ventre, problemas
hormonais etc.), desacaleramento das
gilndula* *eb4coe* e fortalecimento
de pele, ela ser* genha.

Depois da Acne, o "peeling"

Nfo 4 só o fator antiestético des-
sas inflamação* que deve ser levado
em conta, Há um outro, muito pior,
deixado pelo primeiro: as; mercês de
cicatrize*. Sobretudo quando as espi-

nhas são esprimidas com as unhas.
. Embora diante db espelho a tentação

seja grande, 4 bom saber que marcas
nfo ee devem apenas at espinhas in-
flamadat am profundidade, mes tam-
bém a ferimento* provocados por
unhes.

Depois de vencido o primeiro ini-
migo, 4 chegada a hora de livrar-se do
segundo. E a estratégia é muito mais
simples do que se supõe. Chama-se
peeling a operação através da qual
substitui-te uma pele indesejável por
outra. Pôde] ter feita por processo
químico, sob orientação de um der-
matologista, ou de processo cirúrgico,
com cirurgião plástico.

Quimicamente, ela consiste, no
uso de resorcina em alta porcentagem
que, aplicada sobra a pele, uma vez
por semana, faz com que a camada
mais superficial da epiderme vá des-
cascando aos -poucos, enquanto em
seu lugar surge uma outra. Este meto-

do também pode variar, segundo o es-
pecialista.

O peeling cirúrgico, na verdade,
baseia-se igualmente em principio quí-
mico, pois a pele é queimada com ne-
ve carbônica, s6 que toda de uma vez,
incluindo as camadas profundas da
derme. A paciente, submetida a anes-
tesia, fica no hospital apenas'de um
dia para o outro, mas terá que abster-
se de sair à rua por 15 dias. Natural-
mente,' esta operação é muito mais o-
nerosa que o peeling químico, que
nfo implica em interrupção das ativi-
dades normais. Qualquer que seja o
método de peeling escolhido, a praia
fica adiada para o próximo verão e,
mesmo assim, com o uso de chapéu
ou viseira para que não se troque
marcas por manchas.

Seúde

Paia
andar
na linha

; Ombros magros, ostot saltados e
uma horrível saliência na nuca pode
•tr. o resultado de um* postura defei-
tuosa. Se você corrigi-la, vai ganhar
uni porte mait elegante e dar uma bo-
nita linha ao busto, além de melho-
rar a sua saúde.

Quem tem mé postura vive reda-
mando de dor** nas costas, nas per-
nas, no corpo inteiro. Muitos def ei-
tos só são corrigiveis com umaginás-
tica ortopédica orientada pelo medi-
co. mas na maioria dos catos, o de-
feito é vício.

1
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De pé, posição ereta, pernas
juntas. Estirii os quadris com as mãos
apoiadas sobre as nádegas, e levante
os calcanhares, flexionando um pou-
coos joelhos. 15 vezes.

O De joelhos, mãos para a fren-
te. Movimente os quadris para trás,
em direção do* calcanhares. Desloque
de novo o peto para os braços, esti-
cando o corpo para trás e deitendo-se
de bruços. 10 vezes. .

m^^m\ WÈLt ^-U^mau m\\\m
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ám Deite de bruços, estire Os bra-
ços e.as pernas e tente levantá-los ao
mesmo tempo. Conte até três e volte
à posição inicial. 10 vezes.

-^****2_*'"^^,^^_!^fc_ *Mkj|lí*f!^.?ip**^

4 De pé, bem reta, com as per-
nas juntas. Estique os braços para ci-
ma ficando na ponta dos pés. Con-
traia com força os músculos do abdn-
mem, e relaxe-os em seguida. 10 ve-
zes.
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VENHA VER A "BRASA" DO DIA
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FOGUEIRA DE PREGO
UM MES

INTEIRO DE
OFERTAS QUENTES

TODOS OS DIAS
E DUVIDAMOS QUE ALGUÉM QUEIME MAIS BARATO! i i -!- Z.i li!
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PRAZER EM RECEBER A SUA CARTA

Se você quer nos dizer alguma coisa, mande a sua carta para
"JORNAL DO BflASi L/SACOLA -Avenida Brasil n? 500".

Nosso objetivo é publicar um caderno de compras que lhe ajude
render tempo e dinheiro. Escreva-nos então, dizendo 0 que gostaria
de ler, ou enviando alguma sugestão. Se quiser use pseudônimo, mas
não se esqueça de mandar também o nome e endereço completos,
pois as cinco primeiras cartas receberão um tratamento especial. Vo-
cê vai gostar.
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•xa Serviço

2P
O seu guia doméstico.
Todas as semanas na
Revistado

Domingo
JORNAL IK) BRASIL *^
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Finanças

Você
fundo

oquee
157?

Junto com a notificação do
imposto de renda a pagar ou a re-
ceber, você recebe um pequeno
formulário chamado CCA - Cer-
tif içado de Compra de Ações.
Nele, está calculado um percen-
tual sobre o imposto a pagar ou
o já descontado na fonte, que
lhe permite pagar menos impôs-'
to de renda, se aplicá-lo em ações.
de empresas nacionais. Este, em
suma, é o Decreto-Lei Fundo de
Investimento 157, criado pelo
governo federal em 1967. Para
ficar bem claro: o governo lhe
devolve parte de seu imposto de
renda para que realize este invés-
timento. Mas se, por um motivo
qualquer, deixar de assinar e apli-
car ó CCA, perderá direito ao
reembolso da quantia.

Segundo o novo critério de

aplicação, adotado a partir de
1975, voei poderá retirar 50 por
cento de seu Fundo, depois dé
cinco anos de investimento, e os
outros 50 por cento, depois de
seis anos. Para quem, no entanto,
já aplicou no 157, entre 1970 e.
1974, permanece o critério ante-
ríor de troca das cotas por di-
nheiro bruto e que era: 1? parce-
b, após dois anos, equivalente a
30 por cento: 2? parcela, após
três anos, equivalente a 50 por
cento' 3? parcela, após quatro
anos, equivalente aos 20 por cen-
to restantes.

COMO APLICAR

Assim qüe receber sua notif i-
cação, procure o banco de sua
confiança. Como já foi dito, a
quantia a ser aplicada já vem cal-
culada no CCA, bastando assina-
Io. Aliás, qualquer banco terá sa-
tisf ação em lhe dar as devidas ex-
plicações. A função dele, no caso,
é retirar sua quantia dos cofres
da União ,e investir em ações da

Bolsa dé Valores. Em troca, o
banco lhe entregará um certo nú-
mero dé cotas que corresponde
ao que foi aplicado em ações.

De posse dessas cotas, você
poderá, se quiser, acompanhar
seu investimento consultando os
jornais que diariamente publicam
o valor da cota de cada .Fundo.

Á liquidação do investimento,
isto ti, o resgate das cotas poderá
ser feito após decorridos os pra-
zos de cinco anos (50%) e seis
anos (osoutros50%). Os especia-
listas garantem que o investidor,
ao mesmo tempo em que reduz
seu imposto de renda,, sempre
sairá, lucrando, mesmo levando
erin conta as oscilações do merca-
do de ações. Na verdade, o di-
nheiro qué voei investe no Fun-
do corresponde à parte ide seu
imposto que a União abre mão.
Logo, por maior que seja a des-
valorização sofrida pelo dinheiro,
o valor restituído vem sempre em
sei* benefício já que, não aplican-
do o CCA no Fundo 157, ele
fica para o governo.

Jóias

Gonçalves Dias: a rua do ouro
¦ Numa rua da cidade, há uns 20 anos se reunia a aristocracia carioca que .
- ostentando terno e colete - saía para "ver as modas", discutir política e

tomar um chá na Confeitaria Colombo.
ZZZ' Ainda hoje, se bem que a rua esteja mutilada pelas obras do metrô,

vale a pen» ir conhecer o que restou daquele tempo:
as joalherias mais antigas, por exemplo.
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' Joalheria .Gonçalves Dia* — fica no
n?-68, tel.: 242-4714.

Há 45 anos, seu primeiro dono,
"Cavanhaque", estabeleceu-se na Ave-
nida Rio Branco com o nome de Joa-
lheria Naval. O atual proprietário,
Derly Meneses, foi quem mudou o no-
me ds casa, por que na época, aiflua
Gonçalves Dias era a que ditava a mo-
de e centralizava o que os comercian-
tes chamam de "freguezia de alto ga-
barito". Nada menos do que o Mara-
chat Dutra, o Rei Alberto, deputados,
senadores e a família Guinle inteiri-
nha. •

Seu Meneses tem para vender, uma
infinidade de anéis e cordões de ouro
com diversas pedrinhas preciosas, bi-
juterias tão perfeitas como as jóias
originais, imitações e também as ver-
dedeiras jóias assinadas por Cartier,
Gucci e Cardin. Sem nenhum critério
de seleção, a mercadoria está exposta
numa única vitrine, tendo.o freguez
qué adivinhar o que é verdadeiro e o
qüe é fantasia. Seu Meneses, aliás, res-
salva: "não. é de hoje que existe fre-
guez para as imitações". Só. que nos
bons tempos, corria-se atrás da mar-
cassita, por exemplo, uma imitação
de brilhante surgida durante a guerra
para fazer concorrência a saf ira bran-
ca — pedra sintética, alemã - que era
uma fantasia muito em moda. Seu Me-
neses foi um dos primeiros joalheiros
a trabalhar com jóias de platina com
brilhantes, de desenhos franceses, em
artnduveau, « ainda tem algumas em
suas vitrines. São broches em- placas

de brilhantes, avaliados em Cr$18
mil, a que ninguém quer comprar por-,
que niram de moda

Joalheria Schupp - Rua Gonçal-
ves Dias nP 49 -tel.: 252-8370.

A loja existe desde -1950 mas a
firma foi fundada há uns 50 anos pe-
Io alemão Emil Schupp. e hoje é diri-
gida pelos filhos, Benno e Alvin.

A Schupp conserva um estilo lu-
xuoso da década de 50. Tem quatro
lustres de cristal, tapetes persas e uma
vitrina pera cada qualidade de pedras
semi-preciósas, sua especialidade. "Ali

você pode comprar um broche de
água-marinha com brilhantes e platr-
nã, por Cr$260 mil, ou um colar de
água-marinha por Cr$800,00. é uma
das poucas joalherias que tem minera-
ção própria/ portanto, você encontra,
também as pulseiras com. berilos;
ámetistas e esmeraldas, em torno de .
Cr$5 mil. A família Schupp; vinda
'd» Idar-Oberstein, cidade dos maio-
res lapidários do mundo, só vende à '

vista para manter o "nível de sua
clientela".\.,, .

Tolipan — Rua Gonçalves Dias
n° 38 - tel.: 222-8946. , ;vZ

A. loja foi fundada pelo ourives ¦

Eduardo Tolipan e hoje estfadmiqi*?
trada por Jorge Scalzo, que trabalha
com jóias, bijuterias, relógio»; aritiguí-
dades e presentes, sem se preocupar
com a tradição francesa.

Há uns oito anos, a Tolipan lan-
çou um tipo de -jóia de ouro com

cristal que foi grande moda. Hoje, en-
contra-se ali, pulseiras de ouro com
pedrinhas (coral, turquesa/olho de ti-
gre a brilhantes pequenos) em torno
de Cr$2 mil. Da década de 60 sobrou
apenas uma recordação' do gênero
Cleópatra. São duas peças, uma pul-
tetra de platina com brilhantes e um
colar de rubi, por Cr$2.500,00 cada.

Corria.Prata —¦ Rua Gonçalves
Dias 37 - tel.: 242-3248.

Especializada em prataria portu-
guêsá, esta 'casa — decorada no estilo
D. João V — foi fundada em 1930 pe-
Io português Antônio da Silva Corrêa,
e hoje é administrada .por Maria de
Lurdes Ribeiro, uma vendedora anti-
ga, que conhece o valor real de cada
mercadoria. Pode-se comprar: um fa-
queiro de prata, portuguesa, Cr$100
mii; baixelas a partir de Cr$50 mil;
bandejas-de Cr$800 a cinco mil. Ali

'- nao tem prata - 90, tudo é prata mes-' mo, e todas as mercadorias são mar-
cadas na própria loja.
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Culinária

Se você pode abusar do chocolate sem os riscos de amanhecer com a pe-
le arrebentada e alterar seu regime alimentar, ê uma mulher de sorte.

Então, aproveite os poucos dias de frio para consumir essa fonte de e-
nergia rápida - que é o chocolate, e fique sabendo essas dicas:

30 gramas de chocolate fornecem 145 calorias, se eie for amargo; 143
calorias, se for meio-amargo, e 150 calorias, se for doce (chocolate de lei-
._ttr).:.::' _  - 

'._-..• 
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Pára cozinhar com chocolate use sempre o tipo estipulado na receita.
Como o chocolate queima com facilidade, 6 melhor derretê-lo em banho-
maria. Para diminuir o trabalho na hora de lavar a panela em que for derre-
ter o chocolate, forre-a com papel de alumínio.

Para fazer as raspas de chocolate fica mais fácil usar um descascador de
alumínio.

Para evitar que uma chocolatada talhe, cozinhe o chocolate com um
pouco de água antes de acrescentar o leite.

Se quizer fazer uma receita com tablete de chocolate e não o tiver em
casa, faça o seguinte: para 30 gramas de chocolate amargo ou meio-amar-
go use 3 colhem (de sopa) de chocolate em pó mais 1 colher (de sopa) de
manteiga.;.,, —

Mousse de Chocolate

lata de creme de leite
xícaras (chá) de chocolate picado
colheres (de sopa) de açúcar.

Aqueça o creme de leite em banho-maria, junte o chocolate e mexa até
que fique completamente dissolvido. Bata as claras em neve firme, adicio-
ne aos poucos o açúcar e misture levemente ao creme de chocolate: Colo-
que em taças e leve à geladeira durante 3 horas. Decore com cerejas.

Sorvete de Chocolate .1

1 xícara (de chá) de sobras de chocolate picado
1 lata de leite condensado ' ^_1 1/2 lata de leite quente j ^
Pique o chocolate e dissolva-O no leite quente. Junte o leite condensado

e bata bem. Despeje na gaveta de gelo e leve ao congelador por 3 horas.

Pudim de Chocolate

3gemas . 
' 

., ;',- ' • r -¦':
lata de leite condensado
vezes a mesma medida de leite
colheres (de chá) de baunilha ;
xícaras (de chá) de chocolate picado.

Bata as gemas com o leite Condensado no banho-maria. Aqueça o leite
com a baunilha e junte o chocolate. Misture bem e despeje sobre o creme
de ovos com leite condensado. Misture ligeiramente. Unte uma forma de
pudim com manteiga, coloque a mistura e leve ao forno no banho-maria
por 45 minutos.

Molho Zabaione

2 gemas
4 colheres (de sopa) de açúcar
1/2 xícara (de chá) de vinho branco seco

colher (de chá) de limão
colheres (de sopa) de creme de leite.

Bata as gemas com o açúcar no banho:maría, acrescente o vinho sem pa-
rar de bater até ficar espumoso. Junte as raspas de íimão, o creme de leite
e continue a bater fora do fogo até que a mistura esfrie. Este molho deve
ser servido com o pudim.

Bolo de Cenoura
• 1 1/2 xícara (de chá) de cenoura ralada.

| 1 xícara (de chá) de óleo
i 4; ovos ligeiramente batidos

Y J pitada de sal
2 colheres (de sopa) de nescau
1 1/2 xícara (de chá) de açúcar
31/2 xícaras (de chá) de farinha de trigo
11/2 colheres (de sopa) de fermento em pó
-100 gramas de chocolate picado.
Coloque numa tigela os 5 primeiros ingredientes bem misturados. Acres-

cente o açúcar e a farinha misturada com o fermento. Despeje em assadeira
grande untada e asse em forno médio por 30 minutos. Retire do forno e
espalhe o chocolate sobre o bolo ainda quente. Depois de frio corte em pe-
daços.

Pavê de Chocolate
í

4 colheres (de sopa) de gordura vegetal
4 colheres (de sopa) de manteiga
150 gramas de chocolate em pó
3ovos
1 lata de creme de leite ¦ • •
leite
200 gramas de biscoitos maizena.
Leve ao fogo, em banho-maria, a gordura e a manteiga. Bata bem os o-

vos, a seguir junteos â mistura de manteiga e gordura e acrescente o cho-
colate em pó, previamente dissolvido em um pouco de leite. Adicione por
último o creme de leite e retire a mistura do fogo. Unte um tabuleiro e vá
colocando, alternadas, camadas de biscoito e creme de chocolate, atéaca-
bar. A última camada deve ser de creme de chocolate. Conserve na gela-
deira, só retirando e cortando em quadradinhos na hora de servir.

Sugestão
da Semana

Escolhemos como sugestão da semana, uma receita extremamente sim-
pies e de grande efeito junto à garotada. Com esse tempo frio, o chocolate
ganha um sabor todo especial.

Para que você não se esqueça dos ingredientes quando for ao supermer-
cado, nós os marcamos com uma estrelinha ( *) no Listão das próximas pá-
ginas.

Chocolate Louquíssimo

tablete grande de chocolate meio-amargo
colheres (de sopa) de água

1/2 xícara de açúcar
colher (de sopa) de maizena
xícaras de café forte

11/2 colher (de chá) de canela em pó
1/2 colher (de chá) de baunilha

xícaras de leite quente
Dissolver o chocolate na água em banho-maria. Quando estiver fervendo,

juntar o açúcar misturado com a maizena e mexer bem. Acrescentar aos
poucos o café quente, batendo bem. Deixar cozinhar por 20 minutos, me-
xendo de vez em quando. Antes d; servir, bater no liqüidificador.
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Condensado

Mococa.
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ECONOMIZE 50'
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MERCI
sempre o melhor para você

Dietil,
DieBí
Adoça tudo com melhor sabor

dietil
Muito peso

não compensa.
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Etiqueta

Arrume a mesa
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Há várias regrinhas para Se arrumar bem a mesa f que,
se esquecidas, podem arruinar o almoço pu jantar que você

planejou por tanto tempo. .^ Z„~'
Os talheres — são colocados na ordem de uso, pu seja, a

faca e a colher de sopa à direita do prato éò garfo à esquer-
da. Para não esquecer, lembre-se com que mãò você usa ca-
da talher. O talher de peixe fica ao lado do talher comum.

Os copos - são enfileirados na frente do prato, mais pa-
ra a direita, não só porque é deste lado que é servido o vi-
nho, como porque é a mão direita que segura o copo. O nú-
mero de copos varia com o que vai ser servido. Coloca-se
primeiro o copo maior, para água; depois, o de vinho tinto
e o de vinho branco. Se for o caso, a:*aça de champanha.

O guardanapo - é posto dobrado simplesmente sobre o

prato. Se este for um prato fino e bem decorado pode ficar
ao lado. No lugar das senhoras, coloque também um peque- •:

no guardanapo vermelho para limpar a batom (mas lem-
bre-se de não retocar a maquiagem na mesa).

A sobremesa - os pratinhos e talheres de sobremesa de-
vem ser trazidos quando ela for servida. Na intimidade, po-
dem-se colocar os talheres de sobremesa diante do prato.
Com os pratinhos de sobremesa são trazidas as lavahdas de

prata ou cristal, cada uma colocada sobre um pratinho com
uma toalhinha por baixo. A lavanda está cheia de água até
a metade, em geral há uma florzinha pu pétala de rosa boi-
ando na superfície. Cada convidado recebe a sua, para la^
vár as pontas dos dedos, depois da sobremesa. -.

Os pães - muita gente não come pão às refeições para
controlar as calorias; mas se ele for servido, o pratinho com
a mantegueira individual e a faquinha ficam no lado esr

querdo. Em geral são servidos pães-pequenos que devem
ser sempre cortados com às mãos é nunca com a faca.

A mesa - o arranjo de flores ou frutos, oii misto, no cen-
tro da mesa deve ser baixo> para nãojatrapalhar a visão dós

convidados. Um par de velas acesas, érti bonitos castiçais,
ladeando o arranjo faz um belo efeito no jantar. •

O café - podesêríjervidonameMmasépreferível.fazê-
Io na sala. Pode vir da co^seiyidolBm xícaras, numa ban- ,
deja, ou o bule pode ser trazido para a^dor» da casa servi-lo.

Outros detalhes - ó lugar dehonra éàdireita da dona da
casa. O descansa talheres está ^pttÉwínente fora demo-
da. Convém conservar uma distância de 40 a 50 centíme-
tros entre os pratos, para melhor mobilidade dos convida-

h j. í l l i i i Ti .1 l i i i i i i >i ü ii ;i ii ii ;i ii ' i 11 '•' • ' ' 1
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Sábio em Barra ___
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MASSAS

OVOS, LEGUMES/FRUTAS E VERDURAS

ÓLEOS E GORDURAS

PADARIA

Bolo I
OoceseCoofeitos
Pio Doce' ' 
pto Francis  . 
Mb d» Forma -

PEIXARIA

Congelados -L"

Riix» Fresco •

PERFUMARIA

Macsrrio ^^^^^.

Massa pen Lazanha ¦ .. .

Massapara Pega» .
Mssss para Pizza
Massa para Sops _
¦¦——¦"— .

Alface |
Alho ';. 

!
Banana ¦ - • :
Batata |
Cebola _J
Cenoura . _j
Chuchu
Laranja'--:;j Y 

";':•. [

Ümio ;
Dtòr . • ¦:- •"¦ ''-•' ____ A

Tomate . _J

M-m-----_aii--------<-wM-Hi ..—¦—i ¦ ¦ !¦——¦——_jj h*bm

¦¦ ¦' '. ¦¦ ¦¦¦' '¦¦ i iii —'¦ '**-» "¦ — ¦¦—)

_-____—————_——— ¦¦'

Azeite . " ' •;.,.: 
_ _[

Banha  __
Gordura de Coco -
Óleos Vegetais  - |

Absorvente Higiênico ¦ : ; , : 
'

Algodfe v
Cotonetes  • . ,;
Creme para Cabelo ^m^LX ^^^

Creme de Barba
Creme Dental -_Gessa
Desodorante  _
Escova de Dentes .' 
Fio Dental
Lâmina de Barbear ¦ ' ' •
Leite de Beleza ^KLWmWmwSmWm\W

Loçio de Barbe .
óleo de Bronzear .. .
Sabonete-

ÍUDBlOl
Shampoo ______fl______Í__________________

Talco Gessa

SALGADOS

Bacalhau 
Carnes para Feijoada ^^^
Carne Seca [

«^^™-——f——*———- ¦¦¦¦-¦¦' ~ : ¦¦ ¦. ~—~—————- ——————

1 /¦ ' " 
.

TEMPERO E CONDIMENTOS
e

Baunilha» ._
Canela« v . . ' 

Ketchup
Molho de Carne r^mmmmWÊÈmmm-.

Mostarda
Pimenta ¦¦•'¦¦'

SAL ITA 
_

Tempero Pronto j<*

Vinagre
^————— ——

UTILIDADES DOMÉSTICAS

Artigos para Costura SINCER
Cola
Fósforos
Guardanapos de Papel
Lâmpada
Lenço-Papel
Louça
Palitos
Panela
Papal Higiênico
Pilha
Sacos para Lixo
Utensílios de Cozinha

Vassoura . 

DIVERSOS

Brinquedos

Cafeteira Eletric y^SEVERIN

Cigarros
——————————'". ¦¦'¦¦"¦ ¦"¦¦ —" -————— m, '

Flores e Plantas
Livros , ¦¦•;

Papelaria-
Roupas de Cama e Mesa
Roupas e Calçados
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Decoração

XQuarto de criança/
\à provacfáguaX
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A rigidez de um quarto de bebê que ainda nio anda -aquele quarto super arruma-
de, com os brinquedos em ordem demais nes prateleiras - frusta qualquer criança
que gostaria de tar um lugar qua, além de dormir, servisse também para ete brincar.
:"À» Éãumm «ia quarto da criança, a mãe se esquece que na casa, muitas vens, nio

outra iraa para a criança ficar è vontade. E é melhor deixar a criança fazer be-
do que se espalhar pela case inteira e nede parar arru-

le ume cite arrumada, sem a presença de criança, ajeite o
Mho uwútiandu «lumatio e limpeza com a liberdade que ele precisa.

Ba es
-Foi levado em conta quo o quarto é um local de descobertas e grandes criativi-

dades, portanto, o material escolhido para o revestimento garante uma combinação
perfeita: durabilidade e descontracão.

— No piso, coloque placas de fórmica, laváveis e resistentes.
- Numa das paredes, aplique painéis de fórmica e faça um mural de pintura.
- 0 guarda-roupa e as prateleiras estão ao alcance da criança e também são for-

rados com fórmica colorida, e a cama com gaveteiro serve para guardar alguns brin-
quedos.

— A parede da cama é forrada com tecido grosso colorido, da mesma cor da cor-
tina.

— Coloque ria parede da porta um quadro-negro e um mural de feltro para a
criança pregar seus desenhos.

— Os cubos, de madeira, servem de assento.
— E os brinquedos das prateleiras são para brincar (lembre-se disso) e não só pa-

ra enfeitar.
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- .LISTÃO
SACOLA preparou o Listão para facilitar sua

ida ao supermercado. Antes de sair de casa, suge-
rimos que você dê uma olhada nos seus armários
e anote no Listão o que estiver faltando.

As mercadorias básicas já estão relacionadas, e
no final de cada seção deixamos algumas linhas
em branco para você completar de acordo com a
sua escolha pessoal. Agrupamos os produtos se-
melhantes, mas nas prateleiras dos supermercados
podem estar arrumados de maneiras diferentes.
Essas arrumações variam um pouco em função
das promoções especiais e das estações do ano,
como também pelo espaço que cada supermerca
do dispõe.

Com o Listão você ganha tempo, indo direto
aos produtos que você precisa. Experimente pro-
gramar as suas compras com o Listão. Você^vai
gostar.

Boas compras.

| Açúcar I ?
ALIMENTOS INFANTIS

Chocolatado H^ ^

¦f{2S._í
Leite em P6 ¦
Sopas __ .

AÇOUGUE

Aves ¦ __^_____^____; ¦ ¦¦¦

Carne de 1a. --Y-'. _____
Carne de 2a. _____
Carne de Porco ¦

BEBIDAS, SUCOS
E REFRIGERANTES

Água Mineral ¦ _____
Aguardente ., 

"¦ 
V

Aperitivo |-_-__________

Cerveja . - 
__^

Refrigerantes

Sucos fp

Vinho
PIAGENTINI pí

Vodka "T

BISCOITOS <xÉm.
<s*. js: j$f ¦*•'"*;

\ji;&.'QM*i?y - ?s£ FARINÁCEOS

'"-¦¦-""-'-'•;/ 
- 'i__iii_ii_§yii

j' '¦_'-¦ ¦ -"-¦í":*- ¦ ¦ ¦¦'.'¦ *¦ ¦ ¦ ¦>

Biscoitos Doces
___—-—-_-¦> ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ "I ¦¦—¦¦ i i ¦¦ ¦¦

Biscoitos Salgados

CAFÉ

Grfé.ejnPô*-. _._V...- .../."... ã

palheta

CEREAIS

CONCENTRADOS

DIETÉTICOS

DOCES E COMPOTAS

ENLATADOS

Amido d» Milho» ' 
'. 

> :. ^ ^ ^ ^
Farinha de Trigo T"'" 

*" 
.' 

; 
' ' ' 

",i

Fermento -..:.• .v-J .:¦'. ______
Fubá ...'...• 

" 
, . . 

' 
.; .
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LATICÍNIOS

Arroz • ¦- . ¦- ..- .---
Feijão
Lentilha -¦. -. --;- -;.¦-_ - :.-,

- 

Caldo em Tabletes _^-_- YÍ1.

Extrato de Tomate - >~s. >^»^ká-v-^-:.'¦'¦" '4

Leite de Coco
Maionese '___0éiÍ_BÍÍp_^

ti 41 ¦ Wm 4 ^F

Sopa em'Pacote- . ¦.

~ dietil
Doces em Compota _
Produtos Macrobióticos _l /

I!í!í7J
Cobertura p/Sorvete
Doces em Compota
Gelatina '
Geléia .'
Gniaharia ' >_=_«. ^—^(•V—>—..

^ IKINOKOF
Patit-Pois y 
Salsicha
Sardinha em Lata

Crema de Leite
Iogurte

Leite*

em»»

HOCOCA

VIGOR

[Queijo Minas

Queijo Parmesfo
Queijo Prato

Requeijão

LIMPEZA

A.CCO

Água Sanitária _^_S___k

Alvejante \\ • 
-~ ". . -, _Cera naPHHepeleiH

Desodorizante de __f__l,_______________
Ambiente PQHl

Detergente i^

Espanador "i .. ¦-:.:::¦¦ ¦ ; .

Esponja de Aço .'; ¦ • - ;_. .Y - • . j__

Flanela Y . ¦¦¦•.•¦ ¦ • • 
^_^

Graxa Liquida ¦¦..¦P _______». _______¦ __¦____
para Calçados mmm\ ^iWjmWJmmW
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Supermerc • •
Sacola preparou uma relaçüo dos supermercados da área do Grande Ria Para que suas compras sejam
feitas com mais comodidade, no endereço e cadeia de supermercados mais adequados para você. -
Examine a relaçSo abaixo e escolha uma alternativa do seu agrado.
Use o Listffo. E boas compras. /.

ABOLIÇÃO
Av. Suburbana 7392

ALTO DA BOA VISTA.
Av. Edson Passos
ALCÂNTARA
Estrada Raul Veiga 243
ANDARA!'
Rua Barão de Mesquita 728
Rua Barão de Mesquita 764

ANGRA DOS REIS
V. Res. Praia Brava BR 101 Km 134
BANGÚ L_ 1_^
Av. Cônego Vasconcelos 27
Av. Ministro Ari Franco 61/71
Av. Ministro Ari Franco 80
Estrada do Viegas 95 Loja E subsolo
Rua Francisco Real 1.780
Rua Francisco Real 2.050
Rua Rio da Prata 1.370

BARRA DA TIJUCA ¦-.
Av. das Américas 5.150
Av. Olegàrio Maciel 531

8ELF0RD ROXO -
Rua Rocha Carvalho 1.384
BENFICA —
Rua Senador Bernardo Monteiro 14

BENTO RIBEIRO. _
Rua João Vicente 1.335
BONSUCESSO
Av. Nova York 48
Av. Teixeira de Castro 10 Loja D
Praça das Nações 212
Rua Arlindo Janot 284
Rua Guanabara 6
Rua Teixeira Ribeiro 702
BOTAFOGO
Praia de Botafogo 118 Loja A
Rua Barão de Ilambi* 50
Rua Marquês de Abrantes 165
Rua Visconde de Caravellas 98
Rua Voluntários da Pátria 213
Rua Voluntários da Pátria 224

BRÁS DE PINA —r
Estrada Vicente de Carvalho 1.585 Lojas G j- H
Rua Antenor Navarro 126
Rua Bento Cardoso 793
CACHAMBI

Rua Cachambi 360
CAMPfNHO

Rua Cândido Benício 2.034
CAMPO GRANDE

Av. Cesário de Melo 1.464
Rua Campo Grande 918
Rua Campo Grande 1.040
Rua Coronel Agostinho 107
Rua Dr. Augusto Vasconcelos 83/87
Rua Dr. Augusto Vasconcelos 90
CASCADURA
Av. Suburbana 9.7B3
Av. Suburbana 10.087
Av. Suburbana 10.238

CATETE _____
Rua Cândido Mendes 47
Rua do Catete 120
RuadoCatete 125
Rua do Catete 172/174
CATUMBI

Rua Catumbí 18 Loja A e 20
RuaCatumbí 112/114
CAVALCANTI

Rua Silva Vale 261
CENTRO
Av. Cais Pharoux 39
Av. Gomes Freire 756/764
Rua do Riachuelo 194/202
Rua Santana 157
Rua do Senado 280
Rua Sete de Setembro 223

CIDADE DE DEUS
Rua Projetada s/n?

COELHO DA ROCHA
Rua Sparanos 31 e 35
Praça Rutino Gonçalves 124
COPACABANA

Av. N. S. de Copacabana 109 Loja A e suDsoko
Av. N. S. de Copacabana 493
Av. N. S. de Copacabana 1.141
Av. N. S. de Copacabana 1.162
Av. N. S. de Copacabana 1.376 - A
Rua Barata Ribeiro 750 ¦ A
Rua Bolivar 38
Rua Ministro Viveiro de Castro 38
Rua Pompeu Loureiro 15
Rua Siqueira Campos 69/71
Rua Siqueira Campos 94
Rua Siqueira Campos 97
Rua Siqueira Campos 143 Loja 48

COSME VELHO
Rua das Laranjeiras 519

DEL CASTILHO
Rua Fazenda Nova 18

DUQUE DE CAXIAS —
Av. Nilo Peçanha 145
Av. Presidente Kennedy 1-190

DISCO

GUANABARA

DISCO

MARÉ TERRA
DISCO

LEÃO

LEÃO
LEÃO
GUANABARA
MAR E TERRA
LEÃO
SENDAS :
GUANABARA

CARREFOUR
TRÊS PODERES j

SENDAS

LEÃO

SENDAS

BANHA
MAR E TERRA
LEÃO
LEÃO
GIRASSOL
BONSUCESSO

MAR E TERRA
SENDAS
PEG-PAG
PEG-PAG
BANHA
DISCO
DISCO

MARÉ TERRA
GIRASSOL
LEÃO

GUANABARA

MARÉ TERRA

SENDAS 
".'?".

LEÃO
DISCO
BANHA
LEÃO
TRÊSPODERES

MAR E TERRA
BANHA
LEÃO

NOVA OLINDA
LEÃO
MARÉ TERRA
TRÊSPODERES

MAR E TERRA
DISCO

GUANABARA

DISCO
BANHA
DISCO
BANHA
NOVA OLINDA
BANHA

LEÃO

NOVA OLINDA
SENDAS':

MARÉ TERRA'
PEG-PAG
BANHA
DISCO
LEÃO
NOVA OLINDA
BANHA
PEG-PAG
OISCO
BANHA
MAR E TERRA
DISCO
LEÃO ,'.

DISCO

GIRASSOL

BANHA
SENDAS

Av. Piesident» Kennedy 1.243
A». Presidente Kennedy 1.675
ENGENHO DE DENTRO _
Rui' Adolfo Bergamini 113
ENGENHO NOVO
Rua Barão Bom Retiro
9m Barão Bom Retiro 1.131
ESTACIO
Ru* Estacio de Si 103 - A
Rua Laurindo Rabelo 565
FÁTIMA
Rua do Riachuelo 220 Loja A e subsolo
FLAMENGO -__-
Rua Senador Vergueiros 114 - B
Rui Senador Vergueiros 135 Loja A e 137 fundos
FREGUESIA*
Estrada Jacarepaguá 7.753
Estrada Jacarepaguá 7.845
GÁVEA
Rua Marquês de São Vicente 8

GRAJAÚ ¦—

Praça Edmundo Rego 8 Loja E sobrado
Rua Barão de Mesquita 972
Ru* Grajaú 20
HIGIENOPOLIS
Av. Além Paraíba 500

- Ru* Darke d* Matos 295
A», dos Demográficos 856
Ru* Frederico de Albuquerque 188

HUM AITÃ
Ru* Humaítí 141 Loja A

ILHA DO GOVERNADOR
Estrada do Galeão 2.700
Estrada do Galeão 2.950/3.100

. Ru* Capitão Barbos* s/n?
ingã_,
Ru* Paulo Alves 42

INHAÚMA ¦'' - -

Ru* Padre Januário 148
IPANEMA 
Ru* Prudente de Morais 49
Rua Visconde de Pirajá 25 Lojas A e B
Rua Visconde de Pirajá 118
Ru* Visconde de Pirajá 504/508
Rua Visconde d* Pirajá 526/532

IR AJA 
A». Brasil - CEASA - Boxe 7/13
Praça Honório Gurgel 213
Rua Cnplitin* 6
Rui Marechal Caetano de Faria 40 Loja A
Ru* Mons. Fllix 874
ITAGUAI
Rua Dr. Corvelo Cavalcanti 473
JACAREPAGUÁ
Estrada dos Bandeirantes 105
Estrada dos Bandeirantes 175 e Complementa
Rualtagua/136
Estreito do C*f uno» 2
Estrada Mal. Miguel Mendes de Morais 2.379
Estrada Pau Ferro 31
Praç» Barão d* Taquara 51" 
ft*e» Barão de Taquara 121
Praça Barão de Taquara 135 Loja
Rua Tirol 31 .

JARDIM BOTÂNICO
Rua Jardim Botânico 680
LARANJEIRA ^——
Rua des Laranjeiras 218
Ru* Esteves Júnior 36 Loja A
LEBLON
A». Ataulfo de Paiva 341 Loja C
Av. Ataulfo d* Paiva 669
Ru* Adalberto Ferreira, 18
Ru* Bartolomeu Mitr* 705
Rua Bartolomeu Mitr* 1.082
Ru» José Linhares 245
leme__
Rua Gustavo Sampaio 650

MADUREI RA
Av. Ministro Edgar Romero 209 Loja SSL
Av. Ministro Edgar Romero 219
Rua Carolina Machado 534
Rua Domingos Lopes 195
flua Padr» Manso 180
MARACANÃ

Rua General Canabarro 55 A - B
Ru* São Francisco Xavier 374 A

MARECHAL HERMES
Ru* Aurélio Valporto 83

MEIER 
Ru* Aristides Cair* 27
Ru* Arquias Cordeiro 460
Ru* Dias d* Cruz 19 A
Ru* Dias d* Cruz 18S A'
Ru* Dias da Cruz 579
Rua Dias da Cruz 371
Rua Lopes d* Cruz 20
Rua Lucidio Lago 495
Rua Maranhão 578
NILÓPOLIS

Av. Getúlio de Moura 1.591
Av. Gatúlio de Moura 1.983
NITERÓI i—

R-_* Benjamin Constam 263
Rui Humberto Castelo Branco 161

DISCO
SENDAS

GUANABARA

TRÊSPODERES
PEG-PAG

BANHA
NOVA OLINDA

MAR E TERRA -

NOVA OLINDA
MAR E TERRA

MARÉ TERRA
LEÃO

MARÉ TERRA

MARÉ TERRA
BANHA
PEG-PAG

GIRASSOL
GIRASSOL
GIRASSOL
GIRASSOL

MAR E TERRA

MARÉ TERRA
SENDAS
LEÃO

SENDAS

GUANABARA

DISCO
MARÉ TERRA
ZONA SUL
DISCO
PEG-PAG

LEÃO
NOVA OLINDA
LEÃO
MAR E TERRA
GUANABARA

GUANABARA

BANHA ;

MAR E TERRA
SENDAS
TRÊS PODERES
GUANABARA
TRÊS PODERES
GUANABARA
TRÊS PODERES
NOVA OLINDA

DISCO

DISCO
MARÉ TERRA

MAR E TERRA
DISCO
MARÉ TERRA
BANHA
PEG-PAG
SENDAS

BANHA

BANHA
SENDAS -
DISCO
SENDAS
PEG-PAG

NOVA OLINDA
NOVA OLINDA

LEÃO

MARÉ TERRA
SENDAS
LEÃO
BANHA
BANHA
SENDAS
PEG-PAG
GUANABARA
GUANABARA

BANHA
SENDAS

SENDAS
DISCO

NOVA IGUAÇU
Av. Nilo Peçenh» 163
Av. Nilo Peçanha 197 '"/¦'-

Av. Nilo P*ç*nh» 213/33
Rui Governador Portela 1.231
Ru* Manchai Floriano Peixoto 1.448 f

OLARIA.

DISCO
SENDAS
SANHA
DISCO
SENDAS

Riia Leopoldina Rego 665
" 

RueUranos 1.387
Rua Paranapanema 1.100 - A

PADRE MIGUEL __,
Rua Andorra 29
Ru* Figueiredo-Camargo 157

PAVl/NA.' 
'*

Rua Sargento Fernandes. Fontes 48
Av. Sargento d* Milici» 41-' •

PENHA ¦.,.'-, ¦¦ -, "' ""¦;¦¦'

Av.Brás de Pina 181 vT*Vr
Av. Brás d* Pin* 201
Av. Brás de Pin* 250 . ~V ¦!

Av. Brasil 9.561 .;."".-•; ''-V ' ,
Av. Brasil 12.900 '-•>>-, i
Rui Comandante Vergueiro da Cruz 380 ¦¦

PIEDADE __: ' '"- ¦"

Av. Suburbana 8.403
PILARES __
Av. Suburbana 6.523

PRAÇA SECA
Praça Barão de Taquara 50
QUEIMADOS
Rua Dr.' Eloy Teixeira 370

QUINTINO ___
Rua Oarimundo de Melo 815
RAMOS
Praç* Dr. Miguel 6 

"

Rua Joio Romaria 219
Ru* Urano* 1.293

REALENGO :—
Av. Santa Ctuz 419
A*. Santa Cruz 575 ..-.-."
Estrada Água Branca 2.380
Estrada Gal. CanroUtrt da Costa 191 • 203

' Ru* dos Limitas 1.309
Ru* Marechal Fontenele 4.128
RIACHUELO
Rua 24 de Maio 434

RIO COMPRIDO —
Rua Aristides Lobo 232
Rua Aristides Lobo 234 e 236 Loja*
Rua Salvador de Mendonça 46

ROCHA MIRANDA _
.Av. dos Italianos 450
SANTA CRUZ '. i—

SENDASi-
GIRASSOL
tEÂV .
•LEÃO' "ZZ
BANHA

SENDAS ¦'¦>-¦-
BANHA;?

BANHA
SENDAS .
DISCO 

---.

DISCO
BANHA
DISCO '.'--

GUANABARA

SENDAS

LEÃO

SENDAS

GUANABARA

GIRASSOL.
LEÃO
BANHA

GUANABARA
BANHA.
GUANABARA
MARÉ TERRA
6UANABARA
GUANABARA

.OISCO.

NOVA OLINDA
MARÉ TERRA
MARÉ TERRA

SENDAS

Rua Álvaro Alberto 261
Rua Felipe Cardoso 17

SÃO CRISTÓVÃO
Ru* São Luiz Gonzaga 178
Rua São Luiz Gonzaga 324 Loja e 320 fundo*

SÃO GONÇALO-  ¦ ¦ ' 

DISCO
BANHA—. -.-*;
DISCO
MARÉ TERRA

Av. Presidente Kennedy 429
SAO JOÃO DE MERITI
Av. Assis Tanus Bedran 4
Av. N. S. das Graças 214/22
Av.N.S. das Graças 490
Rua São Pedro 57

SÃO MATEUS
Praça Roberto Silveira 100

SENADOR CAMARÁ_

SENDAS

SENOAS
BANHA
DISCO
SENDAS

SENDAS

Rua Coronel Tamarindo 4.076
Av. Santa Cruz 6.866
TIJUCA

Rua Barão de Mesquita 151/3
Ru* Conde de Bonfim 120.
Rua Conde de Bonfim 199
Ru* Cond* de Bonfim 220
Ru* Conde de Bonfim 326
Ru* Cond* de Bonfim 507
Rua Cond* de Bonfim 703
Rua Conde de Bonfim 864
Ru» Dr. Sattamini 164
Rua Haddock Lobo 203
Rua Haddock Lobo 338 A
Rua Haddock Lobo 376 A
Rua Haddock Lobo 467
Ru»MajorÁvilla116A
Rua Maró e parras 525
Rua Maris * Barros 860 . -'¦
Rua Uruguais213
Rua Uruguai 329
USINA

-.¦¦_._. .^iri-ji.-vV,-.-'-^, -

Rua Conde de Bonfim 1.297
VAZ LOBO

Av. Ministro Edgar Romero 787 Loja E
VICENTE DE CARVALHO- 2__

E-trada Vicente de Carvalho 1.003
VILA ISABE1

Rua Petrocostino 37
. Av. 28 de Setembro 274

Av. 28 de Setembro 340
Av. 28 de Setembro 431,431 A e 433

VI.LA VALQUEIRE _.
Rua das Rosas 52

Vila Kennedy
Centro Comercial Bloco 8

Volta Redonda
Rua 23-832

GUANABARA
LEÃO

LEÃO
OISCO
BANHA
MAR E TERRA
DISCO 

"

NOVA OLINDA
.BANHA

NOVA OLINDA
PEGPAG
PEG-PAG p
NOVA OLINDA
MAR E TERRA'
TRÊSPODERES
LEÃO í .£„
BANHA
NOVA OLINDA
DISCO
SENOAS

PEG-PAG

MARÉ TERRA

MARÉ TERRA

GUANABARA
BANHA.
BANHA- *

MARÉ TERRA

TRÊS PODERES

LEÃO

BANHA
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Boa Idéia

Material Necessário.

Onde guardar os sapatos
2 tábuas de 16mm de espessura, na largura exata de seu

armário de roupas.
8 cabos de vassoura, de 34mm e 55 centímetros de com-

primento.
Pregos. "",¦ 

'¦¦.^. ¦-:

Construção

/Primeiro verifique a largura exata de seu armário de rou-
pas. Marque o lugar dos cabos nas tábuas, a 3cm da extre-
midade. Faça buracos nas tábuas. Coloque os cabos de vas-
soura nos buracos e segure-os com pregos.

I / ^r«.._. rmüuca'9^ l\íjí f^i&Maéie Ptt* \ ^f"^",os "s ^ÊJjg^._) ( </x\(**»«««f_N UJlfK

'•'• ^'^"•¦'-¦¦'t -• :- - ¦'"*"':' '¦!..::f -—¦ ¦—-¦  r——* —-—->—:—n

W^i^^^&S^y^^.^~-':'::-:'^x-^-':':'' 
"' ¦¦"¦¦'¦

* _-^-_------^^----J

DE PROTEÇÃO

Manutenção da casa

Olhe onde pisa
. Se você gostaria de ter uifíaíorração"em sua casa que durasse a vida inteira/seria con- ,•'
venienteque fosse de lã, poise a única com garantia eterna.

Mas, como a fórração de íãj apesar da vantagem de isolar o barulho, é quente demais
.para o dima do Rio, e você hão ãTSuportaria, convém optar.pela de lã misturada com fi-
bra sintética. Esta è,resistente, macia e de fácil limpeza.
7\"^'!R.^yopê-iái^riã.íS^ifwhar-um tapete de lã, oriental, vendido nos antiquários,
enfeitando a sua sala.- é recomendável que antes de ser usado, receba um tratamento

jc^traYÍraças, feito TOmihstetíÇidas próprios. Este espécie de dedetização custa . uns
.CrÉlSP-OQómettoqü^^

, Õ tapeteí mais adequado ap Clima do Rio é o de fibra vegetal, algodão, sisal, coco e rá-
fia. Só que èstedurapouquíssimo, mas como custa muito barato* vale a pena ter um ta-
¦peté"novo-por ano: Este tapete, quasésempre artesanal dá um efeito muito bonito. No
caso dè yocêprMeãr^ipuã^o.poàe ser de sisal. :y .;••'

^Serviço-r~ "

A Limpeza
-:-.::.. . ¦ __. : .:' : -, - ¦_.,¦-. 

;¦ 
-;'¦¦:..¦.-.,'.:-¦¦..:.¦>..¦-...¦ - .'" 

• '

Nenhum tapete deve ser sacudido segurado pelas pontas. A melhor limpeza, que não
o deforma, consiste em batê-lo pelo avesso, usando uma palmatória de junco, vendida
nas casas especializadas, fl

O tapete, novo deve ser bem varrido nos primeiros dias de uso, com uma vassoura de
piaçaba, para que perca o excesso de pêlo. A melhor maneira de prevenir os insetos, é
trocar a sua posição. As traças, por exemplo, preferem os cantos que ficam escondidos.
Quando o tapete não estiver muito sujo, você pode usar qualquer um dos produtos ven-
didos nos supermercados, respeitando cuidadosamente as instruções para uso. Trabalhe
em superfícies pequenas, usando^um pano branco, seco e limpo.- Para evitar que as man-
chás penetrem no tecido, limpeza imediatamente, antes que agarre. Mas se o tapete esti-
ver realmente muito sujo, só mesmo o especialista pode dar um jeito.

Em casa, nos seguintes casos, você pode tentar retirar á mancha, usando produtos do-
mestiços: -.. Y" _... v- . .

¦ Açúcar — use água morna e enxugue com tecido absorvente.
Café - primeiro passe gelo; depois, detergente, eppr último, um pano seco.
Cerveja — primeiro, água morna; depois, água e sabão, e por último, um pano absor-
vente. •

Chá — primeiro, amoníaco diluído; depois, água'morna.
Chocolate, frutas, manteiga, uísque, vinho e urina - use primeiro glicerina. Depois,

uma solução feita com: 1 colher de sabão em pó, 1 colher de vinagre branco e 1 litro de
água morna. Agite até que dê espuma. .

Esmalte - passe acetona, deixe secar, depois, use uma solução de água e sabão. Enxu-
gue,

Gordura e óleo — passe álcool e depois lave com água e sabão.

m±x

SKÜ
ÇJY: 0seü guia doméstico. ~^t05ste?ÍT" *'4$$$^k'
-_-« ; Todas as semanas na ' ^íWj^^^/*^^^ \

S- fvíriinori ^Wm**': - JfiL/v-M IIII It^vJ WÊLWi'íjBjmmV' Spl<r :
JORNAl.IX) HR^sIL ^7 -ílllÍPW^lP_l__l 9lt__ fi «fS!!?.^

mm^at^SSLmlmmW^ -S_l^fl mmW-^r^JWmmmmmlLWáL-irÉB ^_-_Bfcjvl»^li--W--_-____- flImWÊSM mmmmUmmmmmmM W^W^**
&tjg£3f'mm _PjU^BBCie_B «fe^-YrY- '

P@iEÍ|RíQjS@Hk^-^^^^__£S-^-È-^--------I ________klK__vr4': --'

sPH_K'ã^í^BH Hb^--"Y-"Yv ;•'.'-.¦¦¦>¦ ?$§fl| BPIMNK?
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Ü •- "^1 Ilafliul ^''l

¦ ?5l__ iSil mmw:''• WWsM^MS^0'¥mi3^m^x^'x^tmx:-':xUA--' '
0:,x.x. *-_,•-¦ ¦imX;-i£m£^:-issmMmm, ¦ -____. ¦ ITi><-*<»
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flBM_M_fl_H_i__l_fl_HE___l ^ _^»-?_rfl_^BI Plantas —

CAFÉ
GLÓRIA

ofertas doLCAOcamarada
SHORT OE HELANCA PARA CRIANÇAS
até12anot &* ••40
SHAMPOOAOORN-100ml -»«M
(GiMtOtMOdoranta AVANÇO)  Cr$15,60
GUARDANAPOS NIRVANA
<Pacotac/S0) Cr$4.90
SABONETE GIBI PARA CRIANÇAS
Leva 2 paguei Cr$6,G0aW

«

' Mm __. _I_KflaRílll
• - flfl ^B ^H ^BpgP§3ÍNÍ|| -

_^^B ^^B_*-Z---,r':--j ~*^^tH^k ^^HIB ^fl^v' ^B********** _N^^L ^B^^^^^^B
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^Serviço
^) modo mais prático

*3>
2

modo mais prático
de resolver
problemas domésticos.
Todas as semanas na

Revistado .

JORNAL 1H> HKASI1

; s'

fir*\ \w\ Yl^tó \£jv
^m*\^ ^k^^' mm mm Wmmm ^^^UmW^^*^ ^^*flB^*^

(^^q%usaf&ixefrz
étnm&fómar

produtoò náturaü, naturalmente.
Seòtáfa&ndo

i&oítáSOanoò.
(jirm òuccòòo.

pÉSH

A placa de
xaximestá

na moda _*;¦." í,«4T; Z"
Z-V-Z' '
_._¦ *: ¦Z: ¦ _ i /

- ^H ^^B^f^L mmmUmmt^ é*

^LmaiTl - ¦I H! ________

_1 _f^______& ^*«_____ l_l__^'- _^___l' _____•":_d__B ____a___^__l |.___i

Todo mundo gosta de ter sua
casa cheia de plantas, e não 6 di-
fícil fazer um belo jardim com.

vaso; estaca ou placa de xaxim.

Ò xaxim - qualquer que seja a

sua forma,, é bastante durável e

um meio excelente para o desen-
volvimento de plantas de sombra
O lugar ideal para á sua coloca-

ção é fora do sol e das correntes
de ar, mas com bastante lumino-
sidade, ventilação e umidade.
As regras são constantes, por to-

da a sua superfície, e não apenas

no ponto onde as plantas estão
fixadas. Veja como fazer a sua

placa:

— Escolha um pedaço de

xaxim com boa espessura (nunca
menos de três dedos, para que
não se desfaça com o tempo, ou
sob a ação da água) cortandq-o
no tamanho que desejar, ào com-

prido ou arrendondado.

— Corte duas varetas de
bambu no tamanho da placa e
coloque-as paralelamente atrás dá.

placa, isolando-a da parede, evi-
- tando assim, o surgimento de mo-

fa
— Escolha a parte mais for-

te do pedaço, que nem sempre

será a mais grossa, e enfie um

arame, arrematado na frente com
um alicate, para fazer o suporte.

- Separe as plantas que de-

seja fixar.na placa. Elas deverão

ser do tipo parasitária como, por
exemplo, as orquídeas e as bro-
mélias, que não precisam de terra

para se fixarem a coisa alguma.
Não se esqueça de limpar as fo-
lhas velhas.

-Amarre a planta à placa
usando um arame fino, mas co-
locando alguns pedaços de xaxim

para servir de acolchoamento, e

não ferir a planta.

-Durante um certo tempo,
a piai» deve ficar em posição ho-
rizontal, a fim de que as plantas
aí colocadas iniciem um proces-
so de enraizamento e possam se
sustentar com segurança, sem o
risco de se despregarem.

— Se você quiser fazer pia-
cas empregando plantas com raí-
zes profundas< que necessitam de
terra, basta arrumá-las em vasos
de xaxim, cortados verticalmente
para fazer meios-vasos. Neste ca-
so, você fixa o meio-vaso à placa
pelas bordas, usando um arame

'.• 
fino- .... .'¦¦ .-¦ *-:

(CHRISTINA MIGUEZ)
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Moda

Annie Hall
ou use
as roupas
do seu pai
desenhos de Leila

é bom que você tenha um
jeito bastante feminino para pó-
der aproveitar as roupas do pai,
marido ou irmão e, sair fazendo
*m gênero engraçado, que lem1
bra Annie Hall.

Mas, para usar estas roupas,
você deve ser bastante feminina,
como aliás é a Diane Keaton no
filme. Não vai agraciar nada, se
além de vestir roupas de homem,
adquirir uma postura masculina.

'¦'— A camisa de malha, do
tipo Lacoste ou Adidas, você usa
com uma gravata listrada, combi-
nando a cor da listra com -a da
camisa.

— 0 camisão foi aproveita-
do do pai. Se você preferir, tire o
colarinho e faça como a gola de
padre. Ficará mais bonito se foi*
um camisão antiga

- Outra idéia: o velho cole'
te do terno. Arranje um e use-o
com saia estampada, bem colori-
da, pára contrastar.

- E se você tem a sorte de
ter um pai magro, do seu tama-
nho, pode até mesmo aproveitar
as calças dele. Oe preferência, pa-
ra ficar bem no estilo de Annie
Hall, as calças devem ter pregas
na cintura e bainha virada. Se
for uma calça comum, ficará
horrível e não tem nada a ver
com a moda.
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