
Rio dc Janeiro — Domingo, 8 dc outubro dc 1978 Ano LXXXVIII — N.o 183

TEMPO

Ainda sujeito a ins-
tabilidade pela ma-
drugada passando
a bom com nebu-
losidade. Tempera,
tura em elevação.
Ventos Sul/Este fra-
cos a moderados.
Máx.: 27.3 (Ban.
gu). Min.: 17.6
(Alto da Boa Vista).
(Mapas na pág. 32)

O JORNAL DO BRASIL
de hoje circula com
122 páginas em qua-

tro cadernos de Classi-
ficados, Noticiário, Cad.
Especial, Cad. B c Cad.
de Quadrinhos, mais
Revista do Domingo.

PREÇOS, VENDA AVULSA
Estado do Rio de Janeiro <

Minas Gerais:

Dias úteis . . . Cr$
Domingos . . . Cr$

Outros Estados:

Cia» úleis . . . Cr$

Domingos . . . Cr$

ASSINATURAS - Domiciliar

(Rio e Niterói): Tel. 264-6807:

3 meses . . . CrS 420,00
meses ... CrS 730,00

São Paulo - (CAPITAL)

3 meses . . . Cr$ 600,00
6 meies . . . CrS 1 200,00

Postal, via terrestre em todo
• território nacional:

3 meses . . . Cr$ 460,00

meses . . . Cr$ 800,00

Postal, via aérea, em todo o
território nacional:

3 meses . . . Cr$ 550,00
meses . . . Cr$ 990,00

5,00
6,00

10,00

11,00

EXTERIOR - Via aérea: Ame-
rica Central, America do
Norte, Portugal a Espanha:

3 meses , , . USS 207.00
6 meses . . . USS
1 ano ..',', US$

América do Sul:

3 meses . . . US$
c. meses . . . USS

1 ano . . .

Demais países

3 meses < .
A meses . .
1 ano . . .

US$

414.00
829.00

150.00

300.00
600.00

US$

US$
304.00
608.00

US$ 1 216.00

VIA MARÍTIMA: América,
Portugal * Espanha:

3 meses . . . «-JS* 41.00

6 meses . . . US) 82.00
1 ano .... US$ 164.00

Demais países:

3 meses . . . USS 58.00
6 meses ... USS 116.00
1 ano ... . US$ 232.00

fllfl ACHADOSUIU PERDIDOS

CACHORRINHO - Preto e ama-
relo achado Tijuca está di.posi-
ção dono — Rua Afonso Peno
114.
aau—_——^——i

20() EMPREGOS

^^™ll^^^^^g^gBlii_____BP-__EI_SgB

2|() DOMÉSTICOS

A SENHORA OU MOÇA - Preciso
1 roí (a) 4.000,00 outra cop
(a) arrum. (a) 3.000,00 apto ca-
sal s/ filhos folga dom. Av.
Copacabana, 583 ap. 806.

A CÇZINHEIRA - Precisa-se p/trivial fino, c/ prática e refers.
Ordenado CrS 3.000. R. Joa.
quim Nabuco, 154/402. Coap.

A UNIÃO ADVENTISTA- OFe.
rece domésticas p/ coz. cop»,
babás prat. e especializadas,
•nf. (as), e acompanhantes p/Idosos ou enfermos, caseiros
chofer, iodos c/ refs. idônea»,
damos prazo adaptação « contr.
q/garante ficarem 6 m. espe-
rando incl. subst. 255-3688,
255-8948.

A COZINHEIRA - PI trivial
Vorrado. c/ refs. Pago C-3
3.500.00 R .Paul Relfern, 24/
401 Ipanema.

A EMPREGADA - Todo serviço
menos passar. Casal c/ crian-
ça. Reis. Sanla Tcrcs,>, te|
263-8350 ssb. e dom das 11
ã- I5h.

A BABA' - Arrumadcira 2 crian-
ças no colégio, referencias. -
Salário CrS 2.000. Telefone
265-5170 à noite.

ARRUMADÍTrA - Prcci_nn.
prática c ref. salário 2.500,00
Sla. Ciara, 50/ 30-1.

ÀKKUM. E 2 COZINHEIRAS TrT-
VIAl SIMPLES/ VAR. - Somos
2 senhoras, dou INPS, 13? sal.
dep. da rei. até 4 mil. folga
t/ semana Av. Copacabana, 861
ap. 911 Folga 1/ semana, cs-
numa Constante Ramos, 2a. à
6a. f.

A COPEIRA-ARRUMADEIRA -
Precisa-se p/ familia de trato
de uma pessoa só, c/ pratica,
refs. Ordenado 2.500,00. Dor-
me no emprego. Trt. pessoal-
monto 2a. feira Av. Copacaba-
na 252/ 201. Tel. 255-0015.

A<3WaA~PÕRfUGUE".
SA PROLAR of. cozi-
nheiras, copa, mot. go-
vernanta, babá, acomp.
p/ idosos ou enf. Da-
nos prazo adaptação
todos c/ ref. acima 4
anos. 25 5-7744 -
255-7745.

A COZINHEIRA - .Trivial fino
variado. Lavar o passar peque-
""-Pe<"- Pa.a-se bem Tol.
275-7584.

AGENCIA COPACABANA -
236-6669, 255-7582. Dispóe exc.
cozinheiras, copeiro (a),
acomp. p/ Idosos ou enfermos',
babá, govornanta, mot., casei-
ros, e todo serviço doméstico.
Nossos emp. em caso não
preencher aguardam subst. no
local. Damos pra2o per mane n-
cia. Todo* c/ mai. 4 anos
refs. 236-6669, 255-7582.
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Dia 20 deste mês o rio Paraná será desviado pelo canal à esquerda para que em seu leito normal seja construída a barragem
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Brizola poderáí MDB desunido Ztewib cio na
^er anistiado; está sem linha Paraná vai ser

Nuclebrás nega
necessidade de
dar informaçâo por Figueiredo/ para campanha um fato mundial fogo no Líbano

Comércio leve
predomínio nau
visita de Giscard,

Quem esperava resultados
imediato., da visita do Presidente
francês decepcionou-.se. De con-
creto, ficaram apenas a carta de
intenção dc financiamento para
projetos hidrelétricos na Amazo-
nia e o compromisso dc acelerar
a exploração do Sol c dos ventos
como energia. A grande atividade
ficou por conta do Ministro do
Comércio Exterior, Jean-François
Deniau.

De suas visitas a três dos Mi-
nistros brasileiros da área econô-
mica — Velloso, Ueki e Calmon
— saíram assuntos para uma pá-
gina inteira da declaração con-" 
junta Giscard-Geisel sobre siclc-
rurgla, mineração, petróleo, tele-
comunicações e transportes. Mas
o Itamarati garante que não há
motivos para desapontamento.
O Presidente e sua mulher
Anne-Aymone, depois de passa-
rem o dia em Manaus, embarca-
ram de volta a Paris. (Página 19)

Tropas sírias
ordenam cessar

O presidente da Nuclebrás,
Paulo Nogueira Baptista, consi-
derou "perfeitamente dispensa-
vel" manter a população infor-
mada sobre os procedimentos ro-
tineiros para a execução do pro-
grama nuclear, porque acha quea sociedade moderna dispõe dos
seus próprios meios e órgãos de
controle e acompanhamento dos
grandes empreendimentos.

O Senador Itamar Franco,
presidente da CPI que apura a
execução do acordo nuclear, es-
tranhou que até o momento não
tenham sido prestadas informa-
ções ao Congresso sobre a exe-
cução financeira e comercial do
programa, mas, como o primeirolevantamento feito foi sumário,
determinou que seja aprofundado
para submetê-lo à CPI. (Pág. 38)

'•Especial"
O passado e o futuro das rc-

lações dos Estados Unidos com
a América Latina são analisados
pelo Embaixador Viron P. Vaki.Em mesa-redonda com jor-nalistas do JORNAL DO BRASIL,
o Ministro Reis Velloso revela
i|iic o Brasil sempre teve unia
certa sabedoria política c, porisso, acha que não haverá radi-
calizações.

As relações União Soviética-
EUA, na ótica de Washington,
são descritas pelo Embaixador
Marshall D. Schulman, assessor
de Vance para assuntos soviéti-
cos, em depoimento perante a
Comissão de Relações Exterio-
res tia Câmara norte-americana,
tiuc o JB transcreve.

15"Caderno B
O transito no Rio mala, to-

dos os dias, cinco pessoas e 1'crc
ÍJ7 c há 33 acidentes diários, a
maioria por culpa dos motoris-
tas.

Zózimo íala de Carlos Drum-
mond de Andrade, Djanira, con-
ta que o ouro é o melhor nego-
cio e comenta detalhes da visita
dc Giscard cVEstaing.

Carlos Eduardo Novaes, na
República das Laranjeiras, per-
gunta se De Gáulle tinha razão
c conta os investimentos fran-
ceses nas Laranjeiras.

"Domingo"
Lord Snowdon — cx-marido

da Princesa Margaret — e dois
repórteres ingleses do Sunday
Times, de Londres, mostram a
destruição do índio na Amazônia.

Aos 91 anos, em Florença, ci-
dade para a qual fez pública eteatral declaração de amor, o
pintor Marc Chagai! diz que suas
figuras esvoaçantes exprimem
seu desejo de liberdade.

Jogos; horóscopo; tio alto daCaatinga, Henfil mostra Grau naatacada de infiltração comunis-
ta e Veríssimo descreve, cm um
ato, A Visita do Anjo.

AGENCIA AMIGA DO ,IAR -
Tem empregadas caprichosas p/
Iodos serv. babás c<.rinhosas,
coz.(as), gaabrit., acompanhan-
te$ « enf (as) compet. motoris-
*ai, csaoiroi. Todos c/refs. SO.
lidas. Damos prazo adapt. o
contr. garantindo ficarem 6 m.
•sper.mdo subst. csao preciso.
255-5444, 255-3311.

ARRUMADEIRA - Prc-cisa.se p/
casa familia c/ prática e ref.
Paga-se CrS 2.200,00. Rua Fran.
cisco Otaviano, 132. Tel
287-3695.

A AGENCIA Riachuelo que des-
da 1934 vem servindo o RJ,
oferce cop-arr., coz. h-ibá o
diaristas a partir CrS 2.000,00
Ti 231-3191/ 224-7485 R. Joa.
quim Silva, 128, Lapa.

A COZINHEIRA - Prcci;a-se c/
prática e referências. Ordenado
í parlir de Cr$ 3 000. Av.
Borpcs dc Medeiros 3265/
1202. Tel.: 266-0541.

A COZINHEIRA - Precisa-se pa.
ra femijia de fino traio, a Rua
Gü-fe Ciube nP _jó. Sáo Conra-
do P/H. Nacionaí. Pogs-se
bem. Tritsr 399-1131.

A ampliação da faixa de po-liticos brasileiros a serem benefi-
ciados pela anistia poderá tornar-
se uma das primeiras medidas
do Governo João Baptista de Fi-
gueiredo. A informação, prestada
por um político com acesso ao
Palácio do Planalto, acrescenta
que o Sr Leonel Brizola poderá ser
um dos primeiros anistiados, dc-
vendo voltar à vida pública "mais
cedo que se espera".

Na relação dos favorecidos
pela anistia, não constam os Srs
Miguel Arraes e Francisco Julião,"uma vez que assumiram compro-
missos com o comunismo interna-
cional". Já o Sr Leonel Brizola,
embora tenha adotado posiçõeshostis ao regime, mantém ligações
com as social-democracias euro-
péia e norte-americana. (Pág. 7)

Poder efetivo/
em Tubarão tem
várias formas

O professor de Direito Comercial
da USP, Fábio Konder Comparato,
afirma que não há, nos estatutos e
no acordo de acionistas do projeto
Tubarão, qualquer cláusula que dê aos
sócios estrangeiros o poder de con-
trole da siderúrgica. Reconheceu, po-
rém, que embora o poder jurídico-for-
mal se encontre com a Siderbrás, o
poder efetivo nas empresas se mani-
festa das mais variadas formas.

O empresário Cláudio Bardella,
membro da Comissão Especial da
Federação das Indústrias de São
Paulo, que sustentou a inviabili-
dade do projeto, disse que, se se
confirmar a disposição do Ministro
Calmon cie Sá de ouvir os empresa-
rios, é possível que se consiga a ai-
teração de Tubarão. (Págs. 36 e 37)

Pela primeira vc_, o MDB rea-
liza sua campanha sem língua-
gem uniforme. Com o Partido di-
vidido em grupos de moderados,
autênticos, neo-autênticos e ade-
sistas, a Oposição não tem, hoje,
uma palavra de ordem comum,
nem em termos nacionais, nem
também em aspectos regionais.

No Paraná, os socialistas do
MDB formam dois grupos; no
Piauí e no Rio Grande do Norte,
muitos emedebistas apoiam aber-
lamente os candidatos da Arena
para o Senado; na Bahia, os au-
ténticos pregam o boicote aos mo-
derados e adesistas; em São Pau-
Io, o Partido mal consegue levar
às ruas sua campanha enquan-
to no resto do país, suas facções
estão longe de formar uma lc-
genda homogênea. (Página 8)

^MM

O desvio do rio Paraná, dia',10. diante dos Presidentes Geisel
e Stroessner, terá espetacular co-
bertura da imprensa mundial,
com um pool de televisão trans-
mitindo para Brasil, Paraguai,
Itália, França e Japão. A Itaipu
Binacional pretende aproveitar a
ocasião para fazer com que a cx-
plosão de 60 toneladas de dinami-
te ressoe no mundo todo.

A maior hidrelétrica do mun-
do deverá cumprir, neste estágio
da obra, uma alta função política,
como uma prova da capacidade
brasileira de realização. Enquan-
to isso, aumenta o número de bra-
sileiros que trabalham no Para-
guai, compram terras c as estão
cultivando. E na fronteira o cru-
zeiro é a moeda forte e o caste-
lhano aportuguesa-se. (Pág. 20)
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Indústria iwgai
taxa para poder
poluir o Rioi

Uma área de 50 km2 entre a Pon-
te Rio—Niterói e o fundo da Baia da
Guanabara já é considerada morta
pelos-pescadores, mas a poluição de
5 mil empresas — das quais 2 mil 924
pagam taxas à Cedae para poder po-
luir — continua gerando sérios ris-
cos para a saúde, como a contamina-
ção por mercúrio ocorrida nas baias
japonesas de Minamata e Niigata.

O Código Nacional de Saúde con-
dena o lançamento de dejetos sem
tratamento nos rios mas, na prática,
é o que acontece na maioria das in-
dústrias, e alguns empresários, embora
conscientes do problema, criticam as
normas de fiscalização individual em
vigor, que não prevêem uma solução
global para a poluição. (Págs. 22 e 23)
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A corrida do carvão despertou ho povo pobre a oportuni-
dade e a esperança em busca de uma vida menos primitiva

O comando da Força Árabe
de Paz no Líbano, dominado portropas sírias, decidiu ontem orde-
nar um cessar-fogo em Beirute,"em resposta ao desejo conjunto
expressado pelos Presidentes Ha-tez Assad (da Síria) e Elias Sar-kis (Líbano) para consolidar a se-
gurança e a estabilidade" do país.O comando pediu aos sírios para"não responder às provocações cexercer um máximo de aütodo-
minio".

Os cardeais da Igreja Católi-
ca dirigiram um apelo ao Presi-
dente Assad, para que ordene a"imediata 

paralisação" dos bom-
bardeios em Beirute, e pediram ao
Secretário-Geral das Nações Uni-
das, Kurt Waldheim, que exerça
toda sua influência a fim dc está-
belecer a paz no Libano. (Pág. 16)

Carvão vegetal
movimenta Alto
Jequitinlionlia

Zona conhecida por «ua pobreza e
pela vida primitiva de muitos dc seu,,
habitantes, a Mineradora do Alto Jequi-
tinhonha — a microrreglãò de renda percapita mais baixa do Brasil, segundo o
último censo — está hoje sofrendo o im-
pacto de grandes projetos de refloresta-
mento e da chegada dos caminhões quebuscam carvão vegetal para a indústria
de gusa.

Isso levou ao aumento da renda mo-
netária da zona mas criou incertezas e
ameaças desconhecidas: terras devohu
tas e de posse foram concentradas cmenormes propriedades, deslocando a po-pulação do campo; o.s cerrados estão
sendo devastados; c a Florestas Rio Doce,da Cia. Vale do Rio Doce, demitiu 1 mil500 dos 2 mil trabalhadores. (Pág. 391

Brasil mantém
invencibilidade
no basquete

A Seleção Brasileira de Basquetevoltou a jogar bem e conseguiu a
quinta vitória consecutiva no Cam-
peonato Mundial, ao derrotar a Aus-fcrália por 108 a 78, ontem em Manila.A Iugoslávia e a União Soviética —
favoritos do torneio —• também ven-ceram com facilidade a Itália (108 a76) e as Filipinas (110 a 53), res-
pectivamente. o.s brasileiros folgam
hoje e enfrentam as Filipinas amanhã.

Pelo Campeonato Carioca de Fu-
tebol, Flamengo e Botafogo fazem
hoje, às 17 horas, no Maracanã, 11111
jogo praticamente decisivo para o ti-
tulo do primeiro turno. A renda deve
ficar entre CrS 5 e CrS 6 milhões.
Ontem, também no Maracanã, o Flu-
minense venceu o América por 2 a 1,
com dois gols dc Nunes. (Págs. 42 a 46)

ARRUMADEIRA - Lava e passa
roupa, de 2a a óa feira, de
7,30 ás 17,30. Pode-se docu-
mentos e referências de casa
de familia. Salário CrS 2.300
e 139 Tratar R. das Laranjeiras,
275 Cobertura 01. 2a. f. de
manhã após 9 hor a s.

ARRUMADEIRA - Preciso prátl-
ca doe. ref. c.sa familia. Ord.
2.000. Tel. D. Sônia, 227-4249.
Av. Vieira Soulo, 402 ap. 201.

ARRUMADEIRA" - Necessito se-
nhora com referências para ar-
rumar e copei rar. paga-sa bem.
Traiar iclefone 287-6436.

A CIDADE OFERECE - As Sras.
do Gd. Rio, domésticas de go-
barilo, coz. fina simples varia-
da e forno-fogão, b a b á 3
acomp. p/ idosos, enferm., ca*
BWÍros, not., arrum. Todos sele-
cionados e c/ referências com-
provadas. Damos a máxima ga-
ran.ia tj substituição imediata.
Chame a CIDADE Tel 236-5693
D. CYREN.. '-_

A EMPREGADA - C/ ref» p/
dornvr. Casal c/ filho sal.
1.700 Tel.: 228-7829 ou . .
283-3517. Rua Barão dc Vassou-
ras 47/101. Fundos, Anclerai.

A MISSÃO SOCIAL oferece óti-
mas domésticas, de Minas e
do Rio, com doe. e referencia
Tel: 232-9381.
A EMPREGADA - P/ lodo so.
viço, 1 ,ino ref.. oferecemos
ót. salário, TV só p/ ela, bom
tratamento. Tr. R. João de Bar-
ros, 137/ 301 - Leblon perto
Praça Antero de Quental. Te!.
- 294-3229.

A 
"COZINHEIRA 

- pTaTiTITirí-
víal fino variado, casa traiam.
refs. does. Paga-se bem. Tr,
R Brandão Filho, 70/201 Le-
hlon, 274-4176.

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A
MULHER _ Oferece ótimas
domésticas e diaristas, c/ ref.
e doe. Tel. 232J954.

AGENCIA SENADOR — Oferece
ótimas coiinheiras, cop. baba,
diarista. Boas refs. garantia
permanontc^Tel.: 232-3285.

AG. PROLAR~~d_ 
"curso 

arte'Tulii
nária e boas moneiras. Aceita.
se inscrição moças ou senborai
que milham como domestica
e não estejam trabalhando.
Após cur.o empregos garanti,
dos. Inf. Av. Copacabana
861-99 and. 255-7582.

A COZINHEIRA - Casal s/ fi.
Ihos procura c ' 

muita pratica,
leirada, dormir empr., inicial
CrS 3.500 e 139 mes. pessoa
responsável. Irai. c/ referenc.
Av. Epitlacio Pessoa, 160/11CI,
esq. Prudente de Morais. Tel
247-8201.

A EMPREGADA - Maior 24 anos
I. sc-rv. senhora ;ó. Não dorme.
Sai cedo. Lgo. S. Francisco
26/ I 50 l_._Ccnt_ro_221-1434

A EMPREGADA"" PARA CASAL
— Sabendo ler, escrever c/
carteira, ref. Pago 2.500. Traiar
205-0526.

A COZINHEIRA Prec. urg. ord.
a combinar, doe. e ref. dormir)

no emp. Tr. de 2s. a óa,i
feira. R. Bolivar, 54/705. T.l
236-3161.

A BABA PARA BEBE 
"- 

Pago.
CrS 5.OOO p/ cuidar da meu)
filhinho 2 meses peco ref.. j
e car). saúde. « trabalho. Av,
Copacabana 1085 ap. 416.

ARRUMADEIRA - Admitem-se
com prática o boas referên-
cias. Paga-se bem. Apresentar-
so com documentos à Rua Gar-
cia D'Avila 34 '402, Ipanema,
tels. 267-1235 ou 227-0906. (C

COZINHEIRA - Prccisa-sc. Folga
quinzena!. Paga-.c bem. Trotar
Rua Oliveira Rocha 50/301 -
Jardim Botânico Tel. 266-3009.

COZINHEIRA" - Niterói. Re.
ponsável trivial fino, dorme no
emprego. Exige-se refemêcias,
excelente ordenado, folgas *•*¦
manas. Tratar a Rua da Con-
teicão, 13 lj 3 c/D. Silvia.

COZINHEIRA - P.ccisa-se para
iodo o serviço de um casal.
Pcdc-sc. referencias, rdefonc
27-l-9,768. Rua Maior Rubens
Vaz, 551 na Gávea, j;crio do
Jóquei,
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—Coluna do Castello—N
O MDB muda

dc tema
O General Hugo Abreu conseguiu, com

a carta que mandou ao Ministro do Exército,
alistar o MDB em sua campanha pessoalcontra a candidatura Figueiredo, alegoria
em que os principais assessores do Gover-
no Geisel revelaram a intenção de ficar no
Poder mais um mandato. Neste ano de elei-
ção, o Partido já havia atendido à mesma voz
de comando, ao oferecer seus palanques a
uma Frente Nacional de Redemocratização
que, enquanto durou, serviu para camuflar
a legenda sob o resíduo dc dissidências are-
nistas, num período em que o interesse de to-
do emedebista seria precisamente o contra-
rio: dar à sigla o maior contraste possivel,
para deixá-la reconhecível nas urnas. Depois,
aceitou, apadrinhar a vocação presidencial do
General Euler Bentes, proposta do General
Hugo Abreu que trincou o resto de unidade
partidária indispensável à eficiência eleito-
ral. Agora, atracou-se às denúncias do ex-
Chefe do Gabinete Militar da Presidência da
Republica, disposto a catar votos com a cuia
do combate à corrupção.

O presidente da Oposição, Deputado
Ulisses Guimarães, dissipou as dúvidas sobre
essa estratégia, declarando em Belo Horizon-
te que as acusações feitas na carta são "gra-
ves demais, sérias demais", por virem de on-
de vêm: de "um General-de-Exército brasi-
leiro, que foi secretário do Conselho de Se-
gurança Nacional c Chefe da Casa Militar do
atual Presidente da República e que, por-tanto, indiscutivelmente, tem conhecimento
dos fatos". E' possível que o Sr Ulisses Gui-
marües tenha das denuncias uma visão es-
pecial, talvez iluminada por documentos queo General Hugo Abreu ainda não achou
oportuno divulgar. Da carta e da carreira do
General é que ele não poderia ter desentra-
nhado essas conclusões.

Pela versão que dela se conhece, a car-
ta prova apenas — como a carreira do Ge-
neral Hugo Abreu havia de resto provado —
que ele é dotado de audácia para a ação mi-
litar e poliliea. Bem informado, porém,nunca demonstrou ter sido, enquanto traba-
Ihou no Palácio do Planalto, ou não teria
induzido boa parte do pais — civil e fardado— a acreditar que o Presidente Geisel não
indicaria para a sucessão o General Figueí-
redo, quando o convite estava feito e sacra-
mentado. O General Figueiredo foi avisado
de que seria escolhido em novembro do ano
passado. Antes das promoções no Exército,
teve a indicação formalizada em dezembro
e o Chefe do Gabinete Militar negava esse
fato a jornalistas janeiro adentro. Se era
bem informado, não era bom informante.

_ A própria carta traz imprecisões em re-
laçao a episódios conhecidos e noticiados,
que o MDB deveria anotar, antes de tomá-la
como evidência de corrupção entre assesso-
res de confiança do Presidente Geisel — fato
que, pela própria natureza, é sempre mais
difícil de apurar do que as trivialidades pú-blicas em que o General se equivoca. Um
exemplo, o trecho sobre a conspiração suces-
sória, em que relatou "a espantosa declara-
ção de Humberto Barreto, já feito presiden-te ãa Caixa Econômica, de que Figueiredo
seria o candidato oficial à sucessão de Gei-
sei". A entrevista do Sr Humberto Barreto,
publicada em vários jornais, dizia coisa di-
versa. Ele anunciava que sua preferência
pessoal recaía sobre o General Figueiredo.
Não deixava de ser manobra sucessória. Nem
por isso- o General Hugo Abreu se exime de
registrá-la direito.

Há lapsos em seu texto que d Oposição
também conviria tentar esclarecer, desde
que pretende transformá-lo em manual de
propaganda. Quando ele conta a intimidade
palaciana do pacote de abril, não esquece de
lembrar que "as sugestões apresentadas pe-
lo então Chefe do Gabinete Militar não fo-
ram aproveitadas". Que sugestões eram es-
sas, no entanto, deixa de especificar. Cons-
tava, na época, que teria pedido ao Presi-
dente Geisel a assinatura de uma lista ãe
cassações e a censura á imprensa. O MDB
precisa dar ao General a oportunidade para
desmentir esse persistente boato, mesmo se
ele não tomou a iniciativa de fazê-lo na carta.

Resta a denúncia de corrupção, que dei-
xou tantos emedebistas alvoroçados. Mas a
carta âo General se deteve nos limites da in-
sinuação, apimentada de adjetivos e inter-
jeições patrióticas. Substantivo mesmo, que
é bom, lhe falta, e o MDB se arrisca a ato-
lar nessa inconsistência, numa eleição em
que assunto para esbravejar é o que não
falia. A menos que se considere "grave de-
mais, sério demais" o parágrafo (desnecessa-
riamente reticente) sobre "uma oligarquia
espúria, perigosamente comprometida com
interesses escusos de grupos multinacionais,
como Jari, Dow Chemical e outros".

Ora, essa informação o país tinha desde
os tempos do Largo da Misericórdia, quando
o General Golbery ão Couto e Silva come-
çoit a atender politicos em seu gabinete na
diretoria da Dow Chemical. Nem era segre-
do que o secretário particular do Presidente
ãa República, Heitor Ferreira, foi diretor-
executivo ão projeto Jari, investimento do
americano Daniel Ludwig na Amazônia. Isso,
em si, não é escândalo. O Secretário ão Te-
souro nos Estaâos Unidos, Michael Blumen-
thal, saiu da diretoria da Bendiz Corpora-
tion, o Subsecretário de Defesa, Charles Dun-
can, joi emprestado ao Governo pela Coca-
Cola, e nem na terra ão jornalismo investi-
gativo parece haver maior preocupação com
suas origens. O General Hugo Abreu ainda
deve à Oposição argumentos mais sólidos.
Afinal, seu desembarque na redemocratiza-
ção está custanão ao Partido bem mais do
que 20 dias de prisão disciplinar. Está
custanão votos.

Murros Sá Corrêa
Redalor-substiMO
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'Esta é unia data que vai ficar para sempre
na memória cie todos os investidores.

O lançamento deste edificio comercial não
é apenas mais um acontecimento imobiliário
como tantos outros. Seu grande diferencial:
Av. Rio Branco. Pois por mais que você tente
ver somente um prédio, de qualquer ângulo
que você olhe você vê um investimento.

Um seguro e rentável investimento dc
liquidez excepcional no endereço comercial
mais importante do Rio dc Janeiro: salas
comerciais com opção dc conjuntos maiores
e andares corridos, para uma aplicação do
tamanho de sua capacidade dc' investir.

Se Repete Há Mais de 70 ásaos.
A Av. Rio Branco já nasceu importante.

Principal via de um centro dinâmico como o
Rio de Janeiro, leve o privilégio de contar com•mestres calçadeiros da Câmara de Lisboa que
colocaram toda a sua arle na pavimentação das
calçadas. O projeto paisagístico foi completado
com o plantio de paus-brasil e jambeiros.

A partir de 1905, ano da inauguração da
Avenida, casas comerciais e prédios se
sucederam.

Lá, surgiram a.s sedes dos maiores jornais
da época como o Jornal do Commercio,
O Jornal do Brasil e O Paiz.

A Escola de Belas-Artes, a Biblioteca
Nacional, a Caixa de Amortização e o Teatro
Municipal também reservaram seus lugares na
Av. Rio Branco, que em breve passou a ser
testemunha dos acontecimentos mais
importantes de cada momento nacional.
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Como se não bastasse tanta notoriedade,
o francês Edmond Plonchet ainda decolava
do asfalto da Avenida, subindo por enlre os
edifícios e voando em direção a Niterói,
enquanto o piloto Garros percorria a distância
da Avenida de mar a mar num vôo rasante.

Em menos tempo do que se possa pensar, a
Av. Rio Branco havia-se transformado numa
imensa vitrina por onde o Rio desfilava sua
elegância, enquanto grandes negócios se
realizavam nos seus prédios de escritórios.

Para resumir a história, lembramos aos
investidores que, nestes 70 anos, todos os
imóveis da Rio Branco tiveram excepcional
valorização. E, como veremos a seguir, nos
próximos 70 anos a história vai-se repetir.

Repetido no Rio de Janeiro.
Ao contrário de São Paulo e outros

grandes centros, o Rio de Janeiro não permite
uma expansão radial (para os lados) a parlir
do centro da Cidade. Geograficamente
espremida entre o mar e a montanha, nossa
cidade fica tão limitada como uma ilha, sem
possibilidade de ocupar outros espaços. A
alternativa foi verticalizar.

O crescimento para cima justifica os
investimentos volumosos em demolições de
prédios substituídos por outros maiores e mais
•modernos.

Caiu a Galeria Cruzeiro para dar lugar ao
Av. Central; foi-se o tradicional prédio do
Jornal do Brasil, trocado pelo moderníssimo

Ed. Conde Pereira Carneiro; o mesmo
acontecendo com o Clube de Engenharia,
a Caixa Econômica, o Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico, o Marques de
Herval, o Apoio XI e tantos outros.

É a isto que os especialistas chamam de"manhati/.ação", uma versão carioca do quc
aconteceu na Ilha de Manhattan (onde se
encontra o centro de Nova Iorque), que, por
sua condição insular, também optou pelo
crescimento vertical.

Isto vem provar que nunca o centro
comercial do Rio se deslocará da Av. Rio
Branco, fim bora mudando de feição
constantemente com novos edifícios sendo
construídos no lugar dos antigos, a Avenida
permanece como principal via do Centro
praticamente desde a sua criação.

Mesmo porque existe o fato de que ela
é hoje a única artéria da Cidade cujas
extremidades estão ligadas a duas vias
expressas: o aterro ligando à Zona Sul e a
perimetral (ligação free-way com a Av. Brasil
e Niterói) ligando à Zona Norte. Promovendo
o escoamento direto Zona Norte/Zona Sul,
a perimetral tem papel importante na
revitalização da Rio Branco.

Diante destes argumentos você acredita qucos 53 bancos, 44 empresas financeiras e mais
dc duas dezenas das 200 maiores empresas
brasileiras queiram sair de lá?

Como bom investidor, você sabe que mais
empresas e mais pessoas querem ir para lá,
contanto que haja lugar. E é esta oportunidade
que estamos oferecendo agora, lançando o
único empreendimento com garagem vinculada
na Av. Rio Branco.
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Na Âv. Rio Branco, o Metro

Dentre as opções dc investimento, o
negócio imobiliário é reconhecidamente um dos
mais vantajosos. Dos investimentos
imobiliários, a aplicação em escritórios tem
sido sempre a mais rentável, seja para revenda,
seja para aluguel.

A análise histórica dos lançamentos na
Avenida Rio Branco comprova uma vertiginosa
valorização do metro quadrado: em 1969, na
Av. Rio Branco n? 142, o m2 era vendido por1.350 cruzeiros; em 72, subiu para 3.300,
considerando-se o lançamento do prédio n" 125
da Avenida; em 74, Av. Rio Branco n? 134, o
metro quadrado atingiu a casa dos 6.700
cruzeiros, o que vem mostrar quc não é só no
tamanho dos prédios que a Avenida sofre de
verlicalização.

Vale a pena comparar a valorização cios
imóveis comerciais com os demais indicadores
econômicos.

Evolução dos indicadores comparados aos
imóveis 1966 = 100

.NO CUSTO DE npr, nATAR IMÓVEIS ESCRITÓRIOS' VIDA (RJ) 
UU-jAK IPAN1.-MA CENTRO (1)

1966 100 100 100 100 100
1968 157 1S7 172 2-14 266
1970 2.12 2+1 223 371 485
1972 313 336 279 6-16 , 900
1974 475 535 335 1554 2233
1976 1903 1055 555 3375 6269
1978(2) 1320 1545 730 4500 11666

(1) .preço do m2 (2) ate março dc 197S

Tomando-se o ano de 1966 como índice
100 (quadro), vemos quc as aplicações em
escritórios no Centro subiram muitíssimo mais
do quc o custo de vida, UPC, dólar, ORTN
c os imóveis em Ipanema.

ANO DÓLAR ORTN ESCRITÓRIOS
1970 100 KK) CB*™°
1972 129 120 10°
1974 148 164 \S°
1976 232 258 37"
1978 401 470 ]™

1944

Observação: os números-Índices referem-se ás taxas
médias anuais do dólar e da ORTN.

Investir em imóveis comerciais tem sido
constantemente a opção para os investidores,
institucionais ou não, que não hesitam em
aplicar largas somas neste mercado.

Segundo pesquisas feitas nos classificados
do Jornal do Brasil, o preço do aluguel por m2
na Rio Branco pulou de 150,00 em 76 para
450,00 em 78 (300% em dois anos).

Todos estes fatos apresentados certamente
vão levar você a dar uma importância
prioritária aos imóveis comerciais em termos
de investimento; e,'neste momento, a estas
salas comerciais com garagem que estamos
oferecendo na Avenida Rio Branco.

Um Imóvel Comercial Coi o Mais
Alto índice de Liquidez.

Em poucas palavras, a maior ou menor
liquidez de um investimento significa a maior'
ou menor facilidade com que ele' pode ser
transformado em dinheiro.

Nossas salas comerciais têm excepcional
liquidez, pelo simples fato de que há 7 anos
não se faz nenhum lançamento do gênero na
Av. Rio Branco. Para se ter uma idéia,
pesquisas realizadas nos classificados de O
Globo e do Jornal do Brasil revelaram que, de
15 a29/9/78 , apenas 2.salas comerciais
foram colocadas à venda, na Rio Branco.

A oferta é praticamenle nenhuma e as salas
disponíveis são vendidas antes mesmo de serem
anunciadas. .

_ ¦ Outro ponto que confere liquidez a este
tipo de imóvel é o crescimento constante do
setor terciário, ou seja, de serviços, na
economia brasileira: uma economia que tem
seu centro financeiro localizado no Rio de
Janeiro, onde existe o maior movimento de
open markel do Pais.

Isto significa que o Rio representa acesso às
principais fontes cie financiamentos, o que faz
com que as maiores organizações industriais,
comerciais ou de serviços mantenham
escritórios ou representações nesta cidade.

Tais informações só vêm confirmar a
influência da estrutura da economia na
dinamização do setor de serviços.

E se considerarmos a análise da estrutura
do PIB (Produto Interno Bruto), observamos
queb item serviços industriais e de utilidades
públicas cresceu 12,9°/o em 1977, conforme
dados do Banco Central, enquanto que a
indústria da construção civil cresceu 9,1%.

Portanto, senhores investidores, invistam;
Em uma, duas, três destas salas, ou até
mesmo em um andar inteiro corrido. A qualquer
hora, o imóvel pode ser rapidamente
convertido em centenas de notas, dinheiro vivo
que só a valorização sabe multiplicar tão bem.

Segurança. I Garantia (JueToda
Nunca ninguém perdeu dinheiro com

imóvel.
Agora, veja o investimento nessas salas

comerciais que estamos lançando: elas trazem
a assinatura da João Fortes Engenharia, a
primeira no ranking da construção civil em
volume de obras em execução.
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0 Edifício Comercial
Avenida Rio Branco.

O projeto de um dos mais belos edifícios
comerciais do Rio prevê ar-condicionado
central, telefone interno, música ambiental
e elevadores automáticos Otis com seleção de
subida e de descida. As fachadas monumentais
são em granito com alumínio anodizado preto
e vidros fumécs.

Condições de Pagamento
SALA: sinal 35.700,00-prestações
fixas durante a construção: 7.650,00
GARAGEM: sinal 8.750,00-prestações
fixas durante a construção: 1.875,00
Propriedade:

EEPÂ
CIRAGE

MARPASA
João Fortes Engenharia
Planejamento

Incorporação e construção:

mQ&i í^^t_ití3>â4_Lí-5L'iÍ^__lã

Vendas:

cmi
Centro: Avenida Rio Branco, 156 - sobreloja
307- tels. 222-2688 f_242-5982
Ipanema: Rua Visconde dc Pirajá, 5S0
sobreloja 220 - tel. 287-2422.

Corretores no Local: Avenida Rio Branco, 45
Ou PelosTels.222-2688 -287-2422.
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AV. ALMTE. BARROSO, 6 GR 906/907"
Tel/224-4646-224-7194

BOLÍVIA - EST. UNIDOS - MÉXICO]
% .PERES RINACM DA PAR0QyiÂ:N.5RÁ.

LA PAZ - COPACABANA - ILHA DO SOL
MIAMI-DISNEY WORLD-MÉXICO -ACAPULCO

PREÇO U$S 1.385
jHr INTUINDO DEPOSITO f^,
^^ENTRADA £ ér$ 4.825,00^1A
•~:if prestações de cr$ 3.668.00

VIAGENS AÉREAS -TRASLADOS - HOTÉIS
GUIAS ESPECIALIZADOS

masmxmEBi

• ••
Paru con .mar a elasticidade «Ias
atiiíri.is c ii vigor do coraçlu pro-
liingitndo a mocidade _ a vida,
tome 4 meses cada utui Céreui
llravilirnsis, ntedieanienlo vendai
iiHilensívo que equilibra a pres-
?i_lüt evita ~d' iirtcrio-csclcrosc c
combate: pulpilnçOes, opressSo,
tansav», torneiras, dor no peito c
impossibilidade dc dormir du lado
esquerdo. Céreus liraslllrnils c
um produto AraújoFemiaj I.abu.
ralòrio industrial homeopata,
fundado cm _870, Trav. do Ouvi-
dor, 10 - 1.. • K. «lc Janeiro.

mW\iÜBIáO
FINADOS

o CIDADES HISTÓRICAS Ê GRUTA DE MAQUINE Saída: 02/11, Duraçáo: 4 dias. • VITÓRIA - GUARAPARI
COSTA DO SOL Salda: 02/11. Duração: 4 dias. • ROTEIRO DAS ECLUSAS E ÁGUAS PAULISTAS Saída: 02/11,
Duração: 4 dias. • CIDADE DA CRIANÇA E SIMBA SAFARI Saída: 02/11. Duração: 3 dias. • VALE DO ITAJAI
Saída: 02,'U. Duração: _ dias. • FOZ DO IGUAÇU - ARGENTINA - PARAGUAI Salda; 02/11. Duração: 7 dias, •
CAMPOS DO J0RDA0 Salda: 02/11. Duração:4 dias.

FL0RADAS EM CAMPOS DO JORDÃO-FESTA DAS CEREJEIRAS
Hotéis cm Campos do Jordão: J. B. ou Monte Cario. SAIDAS: 14 c 21 Outubro - Saídas: Sábado p/ manhã e regresso Domingo
à noite. DURAÇÃO: 02 dias

TODAS AS VIAGENS EM ÔNIBUS C/AR REFRIGERADO
MATO GROSSO DO SUL E DO NORTE
PANTANAL-5 ESTADOS E BOLÍVIA
Conheça o mais misterioso Estado doBrasil
Rio - Angra dos Reis - Parati - Ubatuba -Caraguatatuba -
S. tose dos Campos - S. Paulo - Ourinhos - Pres. Prudente -
Pres. Epitãcio - Campo Grande - Puerto Suarei (Bolívia) -
Rondonópolis - Cuiabá - Águas Quentes (40°C.) - Rio Verde
Uberlândia - Ribeirão Preto - S. Paulo - Rio.
SAÍDAS: 17 Novembro e 04 Dezembro 1978. 05 e 12 Janeiro,
02 e 09 Fevereiro, 09 Março, 06 Abril e 14 Maio 1979. DU-
RAÇÃO: 14 dias

SUL DO BRASIL
COM FOZ DO IGUAÇU
Rio, Cuiittba. Paranaguá, Joinville. Blumenau, Vale do Itá-
jaí, Camboriú, Florianópolis, Criciúma, Torres, Osório,
Porto Alegre. Novo Hamburgo. Gramado, Canela, Cascata
do Caracol, Caxias do Sul. Lages, Rio Negro, Curitiba. Vila
Velha, Foz do Iguaçu, Pio. Pres. Stroessner (PARAGUAI),
Puerto Iguazú (ARGENTINA), Guarapuava,' Londrina, Sao
Paulo, Rio.
Duração: 17 dias - Saidas: 28 Outubro, 16 Novembro, 06
Dezembro 1978.07,11,15 e 21 Janeiro, 02, 07,12 e 24 Feve-
reiro 1979.

ROTEIRO DAS MISSÕES
BRASIL- ARGENTINA - PARAGUAI . '

Rio - S. Paulo - Curitiba - Irai (Thermas) - Santo Ângelo -
Rumas dc Sao Miguel - Sáo Oorj.i - Santo Tome - Posadas -
Minas de San Ignacio Mini - Encamación - Asunción - Foz do
Iguaçu- Guaira (Sele Quedas)- Maringá - Londrina -S. Paulo
- Rio.
SAIOAS: 16 Outubro, 16 Novembro e 07 Dezembro 1978.
04, 11 e 18 Janeiro, 07 e 15 Fevereiro, 07 e 14 Março 1979.
DURAÇÃO: 14 dias

Cf\7SETE QUEDAS - PARAGUAI - ARGENTINA
rUt.SUL UO BRASIL - MARAVILHOSA VIAGEM EM
NAVIO FLUVIAL (EXCLUSIVIDADE DA URBI ET0R8l)-.Des-.
cendo o Rio Paraná ate Guaira e continuando de ônibus
visitando San Paulo, Pres. Prudente, Pres. Epitácio,
Guaira, Sete Quedas, Cataratas do Iguaçu, Garganta do
Diabo. Pto. Pies. Stroessner. Assunção, Lago Ypacaray,'
Argentina. Curitiba, Ponta Grossa, Vila Velha.
Duração: 15 dias - Saídas:. 10 Outubro, 09 Novembro, 05
Dezembro 1978. 04. II e 16 Janeiro, 06, 08 e Í3 Fevereiro
1979.

FOZ PARAGUAI - ARGENTINA
OURACAO: 7 Dias. ÔNIBUS COM AR CONDICIONADO. Rio,
Registro, Curitiba, Vila Velha. Ponta Grossa. Guarapuava,
Cataratas do Iguaçu, Paraguai iPto. Pres. Stroessner), Ar-
gentina (Puerto Iguazii, Missioncs).
Saídas: 14 e 30 Outubro, 08 e 18 Novembro, 09 Oezetti-
bra 1978. 03, 08, 15, 22 e 27 Janeiro, 0-1, 12, 17, 22 c 24 Fe-
verciro 1979.

VIAGEM AO SUL
A MAIS COMPLETA EXCURSÃO AO SUL DO PAÍS - abrangendo
SANTA CATARINA. PARANÁ. RIO GRANDE 00 SUL. REGIÕES
00 VINHO. UVA E DO CAFÉ. Ida pelo Litoral, volta pela
Serra. Sao Paulo, Curitiba. Paranaguá, Joinville, Blume-
nau, Itajai. Camboriu, Florianópolis, Criciúma, Forres,
Porto A!ep,re. Gramado. Caracol. Canela. Caxias do Sul.
Ganbáldi, Bento Gonçalves. Novo Hamburgo, Lages, Vlia
Velha, Ponta Grossa, Londrina. Sao Paulo, Rio.
Duração: 14 dias - Saídas: 16 e 28 Outubro, 16 Novembro. 05.
Dezembro 1978. 06, 08, 15. 1/ e 22 janeiro. 03, 08, 10, 14 e
24 Fevereiro 1979.

TRANSBRASIL
BELÉM - BRASÍLIA TRANSAMAZONICA - MANAUS (ZONA
FRANCA) - NORDESTE. ÔNIBUS DE LUXO'C/AR CONDI-
C10NADQ.
Rio. Belo Horizonte, Brasília, Anápolis, Goiânia, Ceres,
Transamazonica, Rio Tocantins. Imperatriz, Belém, Ma-
naus, (OPCIONAL DE AVIÃO). Castanhal. Capanema, Sta.
Inés, Sao Luiz, Gruta dc Ubajara. Teresina. Sobral, Forta-
leza. Mossoro, Natal. João Pessoa. Recite. Olinda, Nova
Jerusalém. Maceió. Aracaju, Salvador. Itabuna, Ilhéus, Vi-
torra da Conquista. Porto Seguro, Vitoria, Guarapari, Cam-
pos, Niterói (Ponte), Rio.
Duração; 25 dias-Saidas: 02 e 16 Novcinhio 1978. 02, 03 e
04 Janeiro, 01, 02 Fevereiro 1979.

BARILOCHE
BAHIA ENCANTADORA

ÔNIBUS - NAVIO- AVIÃO
Rio. Curitiba, Porto Alegre. Montevidéu. Punta dei Este,
Buenos Aires, La Plata. Mar dei Plala. Baia blanca, Neu-
quen, Bariloche. BUENOS AIRES, embarque em transatlàn-
tico ou continuação de ônibus via Rosário. Santa Fe.Resis-
tència. Pilcomayo, Assunção. Foz, Pto. Stroessner, Curi-
tiba. Rio. IDA E VOLIA OE ÔNIBUS.
Duração- 22 dias - Saídas: 06 e 16 Novembro. 10 Dezembro
1978.05, 09. 15 c 19 Janeiro, 02, 06 e 23 Fevereiro 1979.
I0A E VOLTA AÉREA (OPCIONAL).

Rio. Gov. Valadares, Icolilo Oloni, Vitória da Conquista,
Jequie, Salvador (5 DIAS), Itabuna. Ilhéus, Porto Seguro,
Monte Pascoal, Sta. Cruz, Cahrália. Vitóiia. Campos. Rio.
Duração: 11 dias - Saídas: 04 e 16 Novembro. 06 Dezembro
1978. 13, 17 e 19 Janeiro, 04, 10 c 21 Fevereiro 1979.

BRASÍLIA

ARGENTINA SUL DO BRASIL - URUGUAI
Sao Paulo, Curitiba. Paranaguá. Joinville. Blumenau, Ita-
Jal, Camboriu. Florianópolis, Torres. Gramado. Canela. Ca-
racül, Novo Hamburgo, Caxias do Sul. Porto Alegre. Pelo-
tas. Chui, MONTEVIDÉU. PUNIA DEL ESTE. BUENOS AIRES (5
DIAS). Tigre y Delta dei Paraná. La Plata. Mar dei Plata.
Duração: 19 dias-Saídas; 10 Outubro. 05 e 16 Novem-
bro. 03 e 12 Dezembro 1978. 03. 08, II c 18 Janeiro. 03. 10
e 23 Tevercuo 1979 IDA ÔNIBUS - VOLIA ÔNIBUS OU NAVIO.

SUL DO BRASIL PARA TODOS
POR PREÇO ESPECIAL-TEMPORADA BAIXA
Rio - Registro - Curitiba - Paranap.ua - Caiobá - Joinville -
Blumenau - Itajai - itapema - Florianópolis - Capão da Canoa
- Torres - Porto Alegre - Novo Hamburgo - Gramado • Canela ¦
Caracol - Caxias do Sul - Bento Gonçalves - Ganbáldi - Lajes
Ponta Grossa • S. Paulo - Rio
SAÍDAS- 10 Outubro. 03 c 17 Novembro e 06 Dczcmhro 1978
DURAÇÃO; 12 dias-CUSTOPOR PESSOA: liquido: Cri 6.500,00

CALDAS NOVAS (3 DIASj - ARAXATRIANGULO MINEIRO
Rio. Juiz de Fora. Barhacena. Belo Horizonte. Três Manas,
Cristalina. Brasília, Cidade Livre. Cidades Satélites. Aná-
polis. Goiânia. CALDAS NOVAS (Pousada do Rio Quente),
Uberlândia, Uberaba, ARAXA, Ribeirão Preto, Campinas,
Sao Paulo. Rio.
Ouraçao: II dias-Saidas: 16 Outubro. 03 e 18 No-
venihra. 07 Dezembro 1978.13,'17 c 19 Janeiro; 04, 10 e 17
Fevereiro 1979.
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PHII F D0 ATLÂNTICO AO PACIFICOMo, Curitiba, Foz, AsSunç_o,St_.Fé, Córdoba, Tra-
v?B ia t__5_i vessia dos Andes, Santiago, Vina dei Mar, Região dos Lagos Chilenos, Bariloche, Baía Blanca, Mar dei
Plata, Buenos Aires, Montevidéu, Punta dei Este, P. Alegre, Curitiba.
Duração; 25 3 30 dias - Saidas: 03 e 16 Novembro, 02 Dezembro 1978. 02, 04,07, 10,' 12 e 15 Janeiro, 03, 05, 06 c 09 Fevereiro,
02, 04 e 05 Março, 02, 04 c 05 Abril. 02 e 05 Maio, 02 Junho 1979.
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Só os familiares do General Hugo Abreu foram visitá-lo ontem no QG

Brossard
vê MDB em
ascensão

Recife — "A situação do
MDB em todo o Brasil é
ascendente, apesar da cor-
rupção eleitoral que se pro-
cessa em todo o pais, dc
Norte a Sul", afirmou on-
tem aqui o candidato a Vi-
cc-Presidência da Rpública
pelo Partido da Oposição,
Senador Paulo Brossard.
que participa hoje e
amanhã da campanha do
MDB pernambucano.

Para o Senador Paulo
Brossard, a corrupção elei-
toral não se limita apenas
ao nordeste: "No pais intei-
ro está correndo muito di-
nheiro e isso fez com que
aqui, em Pernambuco, o
ex-Govcrnador E tel vi no
Lins, assim como o ex-De-
putado João Roma renun-
ciassem, pois não tinham
condições de disputar um
mandato. A Arena é o Par-
tido mais rico que eu já vi,
enquanto o eleitorado conti-
nua cada vez mais pobre."

Abreu nega estudo sobre o
RDE e diz que não pedirá
reconsideração da punição

Brasilia — O General Hugo Abreu negou on-
tem que tivesse encomendado à sua assessoria um
estudo do Regulamento Disciplinar do Exército parafundamentar um pedido de reconsideração de sua
punição. Através do seu ex-assistente na subchefia
do D(3P, Coronel Castro, ele mandou dizer ao re-
pórteres que não ocuparia sua assessoria para um
estudo dessa natureza.

No Quartel-General do Exercito, onde passa o
primeiro fim de .semana na prisão, o ex-Chefe do
Gabinete Militar da Presidência da República rece-
beu a visita apenas de sua mulher, Dona Consuelo
Procópio, e de outros parentes próximos. A segu-
rança, no QG, voltou a intensificar-se, impedindo o
trabalho dos repórteres, que não puderam ficar, se-
quer, defronte ao prédio.
RESPOSTAS A BILHETE

A um bilhete de um -re-
pórter, encaminhado atra-
vés dc um oficial de serviço,
o General respondeu que
não pediu estudo para fun-
damentar qualquer ato de
reconsideração de sua pu-
nição e insistiu em afirmar
que a carta que deu origem
a sua punição foi intercep-
tada nos Correios e Tele-
gráfos por órgãos especiali-

zados nesses tipos de servi-
ços. pois não desconfia de
quaisquer dos amigos para
quem diriguu a correspon-
dência.

Manifestou-se honrado
com a visita que lhe fez o
General Rodrigo Otávio
Jordão Ramos e mandou di-
zer ainda pelo Coronel Cas-
tro que "está bem e conti-
nua com a moral levanta-
da".

mm o
abreu.
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(Este comunicado tem caráter estritamente informativo e não deve ser considerado como oferta imobiliária.)

A\rfeplan-Residêneia comunica
a colocação da totalidade das unidades

do Edifício Tardim Atlântico
em poucos dias.

Intiteiramente
comercializado poucosdias após o lançamento,
o Jardim Atlântico veio
somar-se ao sucesso da
primeira gleba de terrenos
liberada para venda da
Comunidade Planejada de
Itaipu - o mais importante

Íjrojetp 
residencial e de

azer já empreendido no
Brasil - como também ao
sucesso do Edifício
Maison D'Auvergne, em
São Paulo, totalmente
vendido no lançamento.

Mais de 94.000
metros quadrados
realizados comercialmente
num prazo inferior
a 30 dias.

Vitórias como estas
refletem, de modo
inequívoco, o acerto da
filosofia de trabalho da
Veplan-Residência e
a desenvoltura com que
a empresa percorre os mais
desafiantes caminhos do
mercado de imóveis.

O trabalho feito
com. seriedade, a
sensibilidade para atender
às reais necessidades de

seus clientes e um
sólido know-how lapidado
ao longo dos anos
representado por mais de
20 mil unidades vendidas
e entregues - não sóconferiu
à Veplan-Residência
a posição de empresa líder
da indústria imobiliária,
como também emoldura
a segurança e a qualidade
dos projetos que levam
o seu nome.

Mais ainda':
.animam a novas realizações,
como por exemplo,
o Edifício Cidade de São
Sebastião do Rio de Janeiro,
plantado no novo núcleo
empresarial do Rio: junto
à Petrobrás, de frente para
a esplanada de Santo
Antônio e para a rua
Senador Dantas.

Projeto premiado,
de soluções inéditas e
apropriadas para o mais
moderno edifício comercial
do Estado que, antes
mesmo do lançamento,
já interessa a investidores e
empresários de todo o Brasil.

do
VEPLAN-RESIDÊNCIA

Empreendimentos e Construções S.A.
Capitaleres_rv-s»Ci5695.415._OÇ,00

Corretor responsável - A .P. Ferreira Jr. - Creci 310 • J. 590

RK) DE JANEIRO - Rua México, 148 -Tel 1252-8811 -Av. Atlântica, 2.600 - Tel.: 255-7712 -Av. Presidente Vargas, 409/15? andar- Tel: 232-5342 • SÃO PAULO - Shopping Center Ibimpwm- Cobertura - Tel: 61-1656 - 543-4:
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/- Informe JB
Lucros c perdas

Recomenda-se à Reitoria da Uni-
versidade Federal de Juiz de Fora, que
proibiu o arquiteto Oscar Niemeyer de
fazer urna conferência cm acu campo
para alunos de erujcnharla, um ràpi-
do balanço dos resultados da medida.

Ela conseguiu que a conferência
fosse jeita na mesma cidade, mas em
outro lugar, emoldurada por notas de
protesto dos csludant.es. E, para todos
os efeitos, registrou cm seu currículo
o falo de ter banido de suas salas de
engenharia um arquiteto internado-
nulmente conhecido.

* * *
Conferido esse saldo, ela pode

compará-lo com os prejuízos que, pe-
lo visto, esperava ler, se autorizasse a
conferência. Ignora-se quais possam
ser esses prejuízos, mas ela deve ter
imaginado algum.

Feitas as contas, se achar que a
decisão foi oportuna c adequada, tudo
bem. Sc descobrir que não foi, lucra-
rá pelo menos a advertência para não
se colocar novamente, no futuro, a
serviço da intolerância politica ou
acadêmica.

Ela já devastou a universidade
brasileira ao longo da última década.
E', por isso, muito desejável que a
primeira frincha a abrir no regime
areje as salas de aula, os centros de
pesquisa c os laboratórios. Isso pode
muito bem começar pelo fim das
jnoscrições tolas.

+ * *

Mesmo porque, dentro de poucos
meses as reitorias terão de viver sem
a companhia do Decreto-Lei 477, as-
sim como a política viverá sem o AI-5
e seu cacho de monstruosidades.

Neste instante, o pais poderá con-
ferir ate que ponto a fisionomia do
regime Ioi desenhada por suas leis ou
maquilada pela ação anônima de
quem viveu nele.

Ritmo
Está patenteada na Inglaterra,

pela empresa Tate and Lyle, um novo
processo simplificado para extrair ál-
cool combustível da cana-de-açúcar.
E' o resultado de uni investimento em
pesquisa de 20 milhões de libras ester-
linas, que renderam também novos
empregos da cana na fabricação de
alimentos.

Tudo enquanto o Brasil cuidava
do Plano Nacional do Álcool.

Expurgo
O grupo dos deputados autênli-

cos fazendo, cm vários Estados, a
campanha pelo "expurgo" do MDB.

Pedem votos para uma banda do
Partido, ao mesmo tempo em que ata-
cam, com a mesma retórica, o.s are-
nistas e os moderados da Oposição.

* •
Trata-.se da ala de frente de um

novo Partido, tirado da costela do
MDB.

Futuro
Prevê-se para a próxima década

a volta das grandes crises de abaste-
cimento dágua na Cidade do Eio de
Janeiro.

Desde a fusão, parte do reserva-
tório do Guandu, construído pelo an-
tigo Estado da Guanabara, mas usan-
do mananciais do antigo Estado do
Rio, foi desviado para atender à Bai-
xada Fluminense.

* *
Para o.s cariocas, isso significou

uma redução de 60'!, nas reservas de
água. Para a adutora, um aumento de
consumo de quase quatro vezes.
A lista

Philiip Zinibardo, psicólogo da
Universidade de Stanford, pesquisan-
do as causas e a cura da timidez, or-
ganizou um rol internacional de ti-
midos conspicuos mas aparentemen-
te incuráveis.

De sua lista fazem parte o Presi-
dente Jimmy Carter e Rosalynn, o
Príncipe Charles, os atores Warren

Beatty e Cathenno Dencuve c a apre-
sentadora de televisão Barbara Wal-
te rs. • * *

Essa companhia pode nao curar
a timidez, mas certamente a eleva,
honra e consola,

Agenda
A Comissão Executiva nacional

do MDB se reúne no próximo dia 10,
em Brasília.

Formalmente, os dirigentes foram
convocados para tratar clu votação da
Emenda Montoro, pela qual a Oposi-
ção tentará restabelecer, no dia 10,
as eleições diretas de governadores c
senadores numa Brasília presumível-
incute ás moscas.

» * *
Mas o assunto, de fato, será o

que fazer com a candidatura do Ge-
neral Euler Bentes no Colégio Elei-
to ral.

A renúncia antes da votação não
é a hipótese mais provável. Já foi sú-
gerida e descartada na semana pas-
sada. quando o General chegou k
Brasilia disposto a desistir.

* * »
Pode ser discutida a divulgação

de um grande manifesto contra o
Governo e o regime.

A venda

Está aparecendo rra jornais do
Rio, neste fim de semana, o seguinte
anúncio:''Políticos. Disponho do 995 mil
nomes e endereços de eleitores na
área do Grande Rio. Entre em con-
tato comigo através do telefone..."

* * *
Como o número está impresso,

talvez alguma autoridade pudesse in-
feressar-se só por via das dúvidas, em
saber a origem de tão gordo ficha-
rio.

Quase 1 milhão de eleitores, ali-
nal, não nascem em árvores.

Cautela
Do secretário-geral do MDB,

Deputado Thales Ramalho, recusan-
do as denúncias de corrupção feitas
pelo General Hugo Abreu como mu-
nição de sua campanha eleitoral:"Eu tenho muito escrúpulo em
repetir essas coisas. Com essa histó-
ria de chamar gente de ladrão, uma
geração inteira cresceu nesse pais
ouvindo que José Maria Alkimin, Is-
rael Pinheiro, Getúlio Vargas, Jus-
celino Kubitschek c tantos pessedis-
tas haviam assaltado o.s cofres pú-
blicos".

» ? *
"Nunca se provou nada contra

eles. Alguns eu conheci de perto e sei
que eram honradíssimos. Oulros mor-
reram pobres, como Alkimin, cuja fa-
mília foi ajudada por nós, os amigos.
E. o que c pior, na UDN que fazia esse
barulho todo brotaram consideráveis
fortunas".

Mais uni

Está com 180 mil assinaturas o
manifesto de criação do Partido de
Desenvolvimento Social, que brotou
de um Congresso da OAB em Porto
Alegre, no ano passado.

Corre, principalmente, por coope-
rativas agrícolas. O esboço de seu
programa defende a reforma agrária,
a üvre iniciativa e o desenvolvimen-
to social.

* * *
Disputa com o PDR o lugar de

Partido criado pelo método mais di-
ficil, que é o da coleta de assinatu-
ras de adesão, segundo as exigências
constitucionais alteradas com as re-
formas.

Em geral, se acredita dentro da
Arena e do MDB que as novas legen-
das vão surgir por geração esponta-
noa, quando o bipartidarismo expio-
dir no ano que vem.

Lance-livre
O futuro Governador Paulo Ma-

luf e a Arena vão homenagear dia 18
o General João Baptista de Figueiredo
com um almoço no Clube de Regatas
Tietê. Da homenagem participam
ainda a Federação e o Centro das In-
dústrias, a Federação e o Centro de
Comércio e a Associação Comercial
de São Paulo.

E provavelmente a segunda Capi-
tal a ser visitada pelo General João
Baptista de Figueiredo, após a sua
eleição para a Presidência, será Ara-
caju. A sua viagem a Sergipe está
programada para o dia 25.

A Escola Superior de Guerra aca-
ba de receber um crédito suplementar
de CrS 5 milhões 272 mil. Destina-se
a reforçar dotações orçamentárias
destinadas aos estudos sobre Segu-
rança Nacional que estão sendo rea-
lizados naquela unidade militar.

O trem metropolitano ligando
Porto Alegre a Novo Hamburgo está
orçado em CrS 4 bilhões. A linha terá
42 quilômetros de extensão.

O Conselho Federal de Educação
examina este ano mais de 400 novos
pedidos de autorização para funcio-
namento de cursos superiores em to-
do o pais.

Apresentada na Câmara mais unia
proposta de concessão do 13? salário
para o servidor público. Desta vez
aparece como "gratificação anual cor-
respondente ao valor dos vencimentos
de dezembro". Pelo projeto, o bene-
ficio seria concedido aos servidores
da União, dos Estados e dos munici-
pios.

A Vale do Rio Doco vai fornecer,
anualmente. 2 milhões de toneladas
de minério de ferro para a futura
Usina de Tubarão, em Vitória.

Até o fim do ano estarão conclui-
dos os primeiros 57 quilômetros da
ferrovia que escoará o minério de fer-
ro da serra dos Carajás para o Por-
to de Ilaqui, no Maranhão. A ferro-
via terá uma extensão de 800 quilo-
metros.

Esta semana três Generais-de-
Exército visitam o Rio Grande do

Sul: Antônio Bandeira, diretor-geral
de Pessoal, Antônio Carlos Andrada
Serpa, diretor do Departamento Ge-
ral de Serviços e José Fragomeni, di-
rigindo uma delegação de estagiários
da Escola Superior de Guerra.

O Brasil vai importar 6 mil tone-
ladas de carne da Argentina. O pro-
dtito será distribuído no Rio e São
Paulo.

Na terça-feira, com a presença
dos Ministros Azevedo Henning e Dir-
ceu Nogueira, a Renave começa a
operar, oficialmente, o Dique Flutu-
ante Almirante Alexandrino, instala-
do na ilha do Viana. É o maior da
América do Sul e tem capacidade pa-
ra receber navios de até 60 mil tone-
ladas.

Prorrogado o prazo de validade da
Carteira de Identidade para estran-
geiros até primeiro de outubro de
1979. O prazo anterior expirou a pri-
meiro de outubro último.

A Funarte promove este mês 40
concertos em 38 cidades de 9 Esta-
dos. Até o final do ano serão reali-
zados 263 eventos entre cursos, con-
ferências e concertos em todo o pais.

A Fundação Visconde de Cabo
Frio, do Itamarati, acaba de lançar o
quinto número da revista Brazil. É
uma publicação, editada em inglês,
destinada a promoção no exterior do
comércio e da indústria nacionais.

Aprovados pela Câmara os textos
dos Atos Finais do Congresso da
União Postal Universal, do Acordo
Relativo às Cartas com Valor Decla-
rado e do Acordo Relativo às Enco-
mendas Postais. Os documentos fo-
ram assinados pelo Brasil em Lau-
sanne. em 1974.

No próximo dia 22 a Embraer cs-
lará comemorando 10 anos do pri-
meiro vôo do avião Bandeirante, que
é hoje o seu produto de maior suces-
so. Os turbo-hélices da Embraer já
transportaram quase 1 milhão de pas-
sageiros e 32 deles estão operando —
exportados — em cinco continentes,
dos Estados Unidos ao Alto-Volta.
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DA PRACAXAVIERDE BRITO. Corretores

no local
até às 22 horas.

A planta é excelente. Varanda, outro: esquadrias de alumínio, Vai ser difícil encontrar tantas
living, sala de jantar, 2 quartos azulejos decorados, elevadores vantagens, em ponto tão nobre.
(1 suíte), 2 banheiros sociais. Atlas e, em todas as peças, FINANCIAMENTO EM
dependências completas e vaga previsão para ar condicionado. 15 ANOS.
coberta na garagem. Importante: você se muda Estudamos outras modalidades
O acabamento não podia ser quando quiser. de pagamento.

Financiamento

RESIDÊNCIA
CIA Dt CRI.UIO IMOM.IARIO

ÍBÜ*Sa]ílllÍ£at Centro: Av. Rio
JÚLIO BOGORICIN

Centro! Av. Rio Branco, 156 - 8? and. (Ed. Av. Central)
consTBUTon»EADMiNiST.LTDA. Tel.: 224-1717. Tijuca: Rua Conde de Bonfim, 429-Tel.: 288-58'3

"CURSO INTENSIVO DE AUDITORIA INTERNA"
INCLUI: LEI S/A.

AULAS AOS SÁBADOS
O Instituto dos Auditores Internos do Brasil, o PROEX — Programa Brasileiro de Desenvolvi-

mento de Executivos e o 1TDE — INSTITUTO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE EXECUTIVOS,
promovem o Curso Intensivo de Auditoria interna, incluindo uma abordagem da nova Lei das So-
dedades Anônimas, em 5 fins de semana consecutivos, em horário extremamente acessível, de forma
inédita nesta capital, aulas aos sábados das 8:30 às 12:30 hs. o das 14:00 às 18:00 horas.

ORGANIZAÇÃO - EXECUÇÃO
O desenvolvimento do Curso estará a cargo de renornados professores, reconhecidamente cs

maiores autoridades no assunto do pais, ou seja, ARMANDO ANDRADE, FLÁVIO GONÇALVES PACHE-
CO, JOSÉ REINALDO THE1SS o RUBENS DE MATOS. São todos atuais Diretores e Presidente do
Instituto dos Auditores Internos cio Brasil, que luta pela regulamentação e aprimoramento profissional
dos auditores internos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O Curso abrangerá: Auditoria Interna; Princípios, Convenções e Critérios Contábeis de acordo

com a Contabilidade do Brasil; Caixa e Bancos; Contas a Receber, Estoques; ICM; Imobilizado; Con-
tas a pagar; Patrimônio Liquido não exigívcl; Ativo e Passivo Pendente; Juros e Perdas; Folha de
Pagamento; Receita e Despesas; Auditoria Operacional e os controles internos; Estudos de Casos,
Amostragem e Estatística Aplicacional à Auditoria Interna; Relatório do Auditor Interno etc. Será
também efetuada uma abordagem sobre os efeitos Contábeis da Nova Lei das S/A (6404 de -5 de
dezembro de 1976); comparação com a Legislação Anterior e Notas Explicativas e outros assuntos.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DO CURSO
As aulas serão ministradas nas dependências do IBAM — Instituto Brasileiro de Administração

Municipal, "Salão Internacional de Convenções", no Largo do IBAM, n.° 01, BOTAFOGO — RJ.
CERTIFICADO DE CONCLUSÃO

Será co-emitido pelo Instituto dos Auditores Internos do Brasil, PROEX — Programa Brasileiro
ide Desenvolvimento de Executivos, e o ITDE — Instituto de Treinamento e Desenvolvimento de
Executivos, credenciado pelo Conselho Federal de Mão de Obra sob n.° 0276 para os benefícios da
Lei n.° 6297.

INSCRIÇÕES
Telefone o mais rápido possível para obter outras informações e garantir sua vaga: 266-6622

- R. 268. (P

No dia 5 último foi realizado, no SHOPPING CENTER DA GÁVEA, um coquetel de confraternização
da ACISUL com a Associação dos Lojistas daquele Shopping.

A poucos minutos de Copacabana, Ipanema eu Leblon, o SCG, por todas as suas vantagens, tornou-
se uma realidade bem mais confortável. 3.800 vagas/dia no estacionamento; galerias amplas, refrige-

radas e com música ambiente. Com os mais diversos e sofisticados ramos de atividade como butiques,
antiquarios, decorações, galerias de arte, academias de ballet, além de uisqueria, 4 teatros e 1 cinema.

Na foto, algumas personalidades presentes acompanhadas do incorporador Luiz Paulo Abreu Nogueira.
tp
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Simon não
quer MDB
110 Colégio

Porto Alegre — Apontando
como exemplos, a prisão do
GeneraJ Hugo Abreu e a
utilização cir bombeus de (••ás
lacrimogêneo no comício do
General Euler em Belo Ho-
rlzonte, o presidente licen-
ciado do MDB, Deputado
Pedro Simon, defendeu on-
tem que "nestas condições
arbitrárias, de pressões co-
mandadas ate pela forca
bruta, o MDB não deve par-
tlcipar do Coléuio Eleitoral,
externando o seu protesto
de forma muito clara e in-
clsiva, pois o povo o com-
preenderá".

Na concentração política
realizada em Passo Fundo,
o candidato do MDB gaú-
cho ii vaga direta ao Sena-

do acrescentou que a não
participação no Colégio
Eleitoral deve ser concreti-
zada "se a opressão coniti-
nuar fazendo o jogo rastei-
ro da força", manifestando
sua nerteza de que "o pova
brasileiro decidirá por nós,
a 15 de novembro, indicai*-
do, com seu voto na Opo-
Slção, o.s verdadeiros cami-
nhos que reclamamos para
o pais: o estado de direito
democrático, com j u s t iç a
social c liberdade politica".

Depois de ressaltar que a
nação está inconformada
com "o festival do cor-
rupção que aumenta a for-
tuna de minorias privilegia-
das", o candidato do MDB
gaúcho à vaga direta ao Se-
nado salientou que "o sólido
patrimônio da Caixa Econó-
mica Federal foi duramente
comprometido pela incom-
petência de um dos partiei-
pautes do grupo palaciano
do General Golbery, o Sr
H umberto Barreto, ex-as-
se&sor de imprensa do Pre-
sidente Geisel e que ganhou
notoriedade por ter-se ante-
cipado a todos na revelação
pública de quem seria o
príncipe herdeiro nesta
nossa sereníssima Repúbli-
ca".

Buzaid diz
que Mediei
não censurou

São Paulo — O Ministro
da Justiça do Governo Mé-
dicl, professor Alfredo Bu-
zaid, negou ontem veemen-
temente que a censura tele-
fõnica no Brasil tenha sido
i n. stitucionalizada naquele
Governo, adiantando ainda
que não teve conhecimento
de qualquer censura telefô-
nica naquele período.

— Absolutamente, a cen-
sura telefônica não íoi ins-
titucionalizada naquele ,pe-
ríodo e nem existiu no Go-
verno Mediei. Eu não tenho
conhecimento de que no
Governo Médlci tenha havi-
do qualquer tipo de censura
telefônica", afirmou o ex-
Ministro da Justiça.

Telefones Mudos

Marina Rio Hotel

Avisa
Atende provisória-

mente pelos n.°s
227-9505 - 274-3497
- 267-3830.

Ministério das Minas e Energia

Eletrobrás Centrais Elétricas Brasileiras SA

Eletronorte

-.' ¦'>.• ;i,*i.''¦¦¦"?.' :;*¦'„.;¦' .¦ -r

Fale inglês antes do fim do
ano estudando na Voff.

Estude na VOFF e aprenda inglês da
maneira mais pratica que existe: Vendo.
Ouvindo e Fazendo (è em conseqüência de
ver, ouvir e fazer que você falai.

Assim aprende todo mundo-NATURAL-
MENTE. E se todo mundo aprende assim,
você tambím pode fazer
o mesmo.

Sô a VOFF lhe oferece esta
maneira rápida, fácil e wvgpJrr

natural de aprender CONVERSAÇÃO
diretamente em inglês.

Venha para a VOFF e antes do fim do
ano você vai FALAR inglês I ler e
escrever também).

Venha falar com o nosso diretor. Paulo
. da Costa. Ele vai analisar

o seu caso e lhe indicara a
maneira mais rápida e fácil
de FALAR INGLÊS.

Idiomas Ltda.
Rua Nascimento Silva. -17B - Ipanema

Tel.: :M7-7:1HH

Centrais Elétricas do Norte do Brasil SA

Edüal de Inscrição
Exploração da madeira e serviços de
desmatamento na área do futuro reservatório
da UHE de Tucuruí.

Aviso de Alteração

A Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.
— Eletronorte — avisa que o edital acima
referido poderá ser adquirido até o dia
25-10-78, ficando também prorrogado o período
de registro das empresas interessadas, que
passa a ser de 27-10-78 a 16-11-78.
Custo do Edital: CrS 5.000,00 (cinco mil cruzeiros).
Informações adicionais poderão ser
obtidas nos endereços:

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.
— Eletronorte — Departamento
de Suprimento — ASU
SRT/SUL, Quadra 701, Conj. "E", Bloco 03,
n? 130, Sala 410, Brasília-DF

Escritório Regional de Belém — E8EL
Av. Conselheiro Furtado, 1.228
Belém — Pará
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Anistia ampla
poderá beneficiar
Leonel Brizola

Doutcl
responde
a Geisel

Florianópolis — Na pri-
meira entrevista coletiva

Brasília — Nos primeiros
meses de seu Governo, o
General João Baptista cie
Figueiredo poderá tomar a
inciativa de ampliar a faixa
dos politicos brasileiros be-
neficiados coini a anistia,
aidmiíindo um politico do
grande expressão no atual
regime para que o ex-depu-
tado Leonel Brizola possa
voltar à vida pública "mais
cedo do que se espera".

O mesmo político revelou
que o Sr Miguel Arraes e
Francisco Julião, entre ou-
tros, estarão íora desse be-
neficio, "uma vez que assu-
miram compromissos com o
comunismo internacional".
O Sr Leonel Brizola, embo-
ra tenha, em certo tempo,
adotado posições hostis ao
regime, reconciliou-se com a
Social Democracia européia
e norte-americana — afir-
ma-se.
ESTRATÉGIA

A concessão dessa anistia,
classificada de "ampla, mas
não irrestrita", pelo mesmo
politico, integra-se numa
estratégia cujo objetivo é o
desarmamento idos espiri-
tos, "a começar pela elimi-
nação do maniqueismo que
dividiu os brasileiros, por
muito tempo, entre os bons,
isto é, os revolucionários, e
os maus, os adversários do
Movimento de 1964".

Para obter a eliminação
desse sentimento, será ne-
cessaria uma reorganização
partidária a partir da ex-
tinção da Arena e do MDB.
Extintos os dois Partidos,
¦todos passariam a traba-
lhar no sentido de cicatri-
zar as feridas abertas com
14 anos de entrechoques
permanentes.

A reorganização partida-
ria atenderia à necessidade
de permitir mais autentici-
dade na expressão politico-
partidária e até ideológica,
unindo num mesmo Partido
politicos com posições seme-
lhantes em relação aos pro-
blemas nacionais e interna-
cionais.

Logo depois dessa reorga-
nização partidária, o Gover-
no do futuro Presidente da
República tomaria a inicia-
tiva de autorizar as nego-
ciações que levassem a uma
ampliação Ida anistia, bene-
íiciando a muitos políticos
que ainda respondem a pro-
cessos, como revéis, na Jus-
tiça Militar, como é o caso
do ex-Deputado Leonel Bri-
zola, hoje considerado total-
mente reconciliado com a
Social Democracia.

Alguns desses políticos —
os que mantiveram seus
compromissos com o comu-
nismo internacional — esta-
rão fora de qualquer nego-
ciação que importe em anis-

tia, lembrando-se que, pela
reforma constitucional re-
centemente votada no Con-
gresso, os Partidos id;e extre-
ma esquerda, como PC,
continuam fora da legalida-
de e não podem se reorga-
nizar.

Outra vantaçiem é apon-
tada pelo mesmo politlco
para justificar o retorno do
Sr Leonel Brizola à vida
pública brasileira: "muitos
politicos oposicionistas de
expressão, como, por exem-
pio, o Senador Paulo Bros-
sard, voltarão a um mereci-
do segundo lugar, depois da
reincorporação daquele po-
litico cassado à atividade
partidária".
PASSO A PASSO

Esse passo só poderá ser
dado- depois que se efetuar
uma reorganização partida-
.ria, extinguindo a Arena e
o MDB e estimulando as ar-
ticulações para a formação
de novos Partidos. Esse li-
der da Arena acredita que
será possivel a criação de
quatro ou, no máximo, cin-
co Partidos no país.

Dois Partidos serão neces-
sáriamente destinados a
apoiar o Governo, com ten-
dência de centro e de cen-
tro-esquerda, reunindo poli-
ticos como Magalhães Pin-
to, Jarbas Passarinho, José
Sarney, Antônio Carlos Ma-
galhães, César Cais, Petrò-
nio Portella e Tancredo Ne-
ves.

O Sr Leonel Brizola pode-
rá engrossar um Partido
Social Democrata, de po-
sição Independente em re-
lação ao Governo ou um
Partido de tendências tra-
balhistas. Alguns contatos
informais já íoram estabe-
lecidos com o ex-Governa-
dor gaúcho, através de poli-
ticos do Rio Grande do Sul,
entre os quais o Senador
Tarso Dutra.

O Sr Tarso Dutra esteve
em Nova Iorque, este ano,
para tratamento de saúde,
aproveitando a oportunida-
de para conversar com o
seu conterrâneo, ali exila-
do. Na oportunidade, o se-
nador gaúcho disse ao Sr
Leonel Brizola que ele deve-
ria adotar uma p d s iç ã o
mais discreta, evitando dar
muitas entrevistas, para
não acirrar os ânimos e não
prejudicar as gestões para
o seu futuro retorno ao
pais.

O ex-Deputado Leonel
Brizola foi extremamente
simpático em seu encontro
com o Senador Tarso Du-
tra. Posteriormente, ele es-
teve algumas vezes na Eu-
ropa, sobretudo na Alemã-
nha Ocidental, na França,
na Inglaterra e Portugal.

que deu á imprensa catari-

nense, depois de ter seus dl-
revtos políticos cassados cm
1068, o ex-Deputado Federal
Doutel de Andrade disse on
tem, muna resposta direta
ao Presidente Geisel, que"sc ele reconhece de público
que a denominada Revo-
lução não conseguiu criar
novas lideranças, apôs 15
anos dc Governo arbitrário,
não cabe a mim, nem aos

Srs Leonel Brizola c Almi no
Alonso qualquer responsabi-
lidade. Os regimes de força
são cm si mesmos monóto-
nos e estéreis. Só os demo-
cráticos oferecem, de fato,
condições para surgimento
.de lideranças autenticas".

No Clube de Repórteres
Politicos de Santa Catarina
advertiu que no Brasil de
hoje "há uma grave crise

nacional da qual a prisão
do General Hugo Abreu é
apenas um pequeno deta-
lhe", o qualificou dc "tem-
vol" ;i carta do General
proso, porque 

"as acusações
e increpaiTcias contidas não
podem ser resolvidas à luz
da aplicação de um staples
dispositivo de um código de
disciplina militar". De Del-
fim Neto não quis falar.

umDisse apenas _er ele
"servlçal do Governo".

— Neste quadro recente,
não descarto a perspectiva
acentuada ultimamente e
com insistência, de um con-
tinuismo do Puder. Náo
creio, entretanto, que o Ge-
neral Geisel tenha ainda
condições militares para
tão singular aventura. Nisso
tudo, também aparece o Sr

Janto Quadros, com seus ul-
..apossados m o d 1 s m o s e
que não merece crédito ai-
gum", Quando um jornalis-
ba falou em Jânio Quadros,
o Sr Doutel de Andrade pc-
dlu, gentilmente, que não
mais tocasse no nome cio
ex-Presidente "se não porco
meu bom humor, meu a))-*1-
tite e acabo estragando a
nossa reunião".
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Tome a decisão
mais acertada de sua vida;

Viva num centro tipicamente residencial
mais perto de seu trabalho,

mais perto das praias da zona sul,
cercado

de todas as facilidades de comércio.

Um apartamento para
você viver.
Um investimento para
você lucrar.

de sinal

mensais até às chaves.
Valores fixos durante a construção.
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Escritura: 
Mensais até às chaves:
Chaves:

10.000,00
20.000,00

800,00
42.341,20
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Valores fixos durante a construção.
Financiamento em até 15 anos.
Estudamos outras
modalidades de
pagamento.
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.S. Incorporações
e Construções S.A.

Financiamento:*

RESIDÊNCIA
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Construção:

@§) ©TIA'

Projeto:

bertoldo pograbinechi

O cerío é
chegar bem depressa.

¦

Temos estacionamento
para

Planejamento e Vendas:

OO JÚLIO BOGORICIN
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Campanh
Nos palanques do MDB

em Recife e Olinda, nesta
campanha eleitoral, costu-
ma subir um desastrado
personagem de nome Sala-
rio Mínimo. Criado por um
grupo local de teatro ama-
dor, cm colaboração com o
Setor Jovem do Parti do, ele
se tomou a mais popular
das novidades eleitorais
surgidas em Pernambuco,
Nasceu de uma dissidência
oposicionista.

Sem uma orientação z--
ral para a propaganda par-
tidária, o MDB está entra-
gue atualmente a iniciativa,
cada vez mais organizada,
de suas alas e facções inter-
nas. O resultado é que, em
vários Eslados, como a
Bahia, onde o ex-Deputado
Chico Pinto formou urna
Frente em que todos pedamvotos para os autênticos e
pregam o boicote aos mode-
rados e adesistas, o.s comi-
cios do MDB têm sido 11.11
laboratório de novas legen-
das de Oposição.

SOCIALISMO

No Rio Grande do Sul, o
socialismo ensaia sua pri-meira apresentação formal
ao eleitorado no próximodia 17. depois de breves
aparições no programa d o
MDB. Embora um de seus
promotores, o Deputad)
Américo Copetti, admita
existir "um certo preconcei-to contra a palavra", a Ten-
dência Socialista pretendese mostrar num comício,
em Porto Alegre, na Praça
dos Açorianos.

"A Tendência Socialista,
Inegavelmente, se organiza
como setor progressista",
argumenta o Deputado."Enquanto o MDB, ao criti-
car, faz o diagnóstico da
realidade brasileira, nós nos
organizamos para apontar
a terapia, que é a criação
de uma nova sociedade".
Esse programa começa a
ser compreendido nas con-
centrações populares. "As
vezes sou aplaudido", é a
prova do Sr Copetti, um ad-
vogado e professor de So-
ciologia de 44 anos.

a do MDB é um ensaio para os futuros Partidos
O grupo tem cerca de 100

pessoas e, há meses, desde
que se convenceu da ex-
tlnção do bipartidari.smo,
r c ú n e - s e semanalmente,
para debater a sua linha
programática. Isso inclui
uma sociedade planejada,
que "privilegie o trabalho
humano" e o propósito de"fazer politica com serieda-
de intelectual".

A Tendência Socialista
está além dos autênticos,
cujo vicio seria "não existi-
rem fora do Parlamento,
por não transferirem a sua
estrutura para as bases
partidárias". Quem faz es-
ta critica aos radicais do
MDB é o estudante de eco-
nomia, presidente do Setor
Jovem da Oposição em Por-
to Alegre e, aos 19 anos, o
mais* moço dos socialistas
gaúchos, José Carlos de
Oliveira.

Ele é um dos responsáveis
pelo comício da Praça do3
Açorianos na semana que
vem, quando a Tendência,
depois de brigar muito pelo
direito à palavra nos palan-
quês do MDB, experimenta-
rá seu estilo de atividade
partidária: discursar "para
politizar e não só para ga-
nhar votos". Curiosamente,
essa preocupação em mobi-
lizar a opinião pública, mes-
mo sem atrair necessária-
mente o eleitorado, é tam-
bém a doutrina da Frente
de Campanha que o ex-De-
putado Chico Pinto lançou
na Bahia.

DESPERSONALIZAÇÃO

À sua volta, os autênticos
baianos Elquisson Soares,
Deputado estadual; Adelmo
Oliveira e Aurélio Miguel,
advogados; DLsceu Reis e o
Pastor Presbiteriano Celso
Dourado, fizeram um pacto
eleitoral para "despersona-
lizar a propaganda". Quer
dizer: eles não pedem vetos
apenas para si, mas para
todos os candidatos do gru-
po, enquanto recomendam
que não se vote em emede-
bista conivente com o Go-
verno.

O lema, cunhado pelo Sr
Chico Pinto-, é um tanto
obscuro: "A primavera poli-
tica após á tempestade pro-
letárla", frase de um dis-
curso de abertura da cam-
panha, em comício para 300
estudantes da Universidade
Federal da Bahia. Mas o
programa é minucioso e
claro. A Frente de Campa-
nha dos Candidatos Demo-
crátlcos defende que o tra-
balho parlamentar lem
suas limitações e, para am-
pliar-lhe a Influência, é pre-
ciso que estudantes, donas-
de-ca.sa, profissionais libe-
rais e militares participem
da política brasileira.

"o • ***"'Homem da Meia-
Noite" acaba vaiado

Sem desmentir que seu
trabalho seja o embrião de
um novo Partido, os frentis-
tas baianos insistem em
que seu objetivo básico é a
mobilização popular, que
não pode ser aferida sim-
plesmente pelo.s resultados
das eleições. "O inuportan-
te", para o Sr Chico Pinto,"é a mobilização do povo,
sempre". Eles se compor-
tam, ostensivamente, como
dissidência emedebista. Co-
mo afirmou o advogado
Adelmo de Oliveira, "muitos
emedebistas são tão Gover-
no quanto os arenisitas e o
público precisa saber disso".

Onde a metástase do
MDB não chegou a esse
ponto, o alheamento da dl-
reção nacional, que este ano
mal divulgou a cartilha de
propaganda eleitoral, que
em 1974 resultou numa
campanha uni for m e da
Oposição em todos os Esta-
dos e entre todas as facções
Internas, esitá estimulando
pelo menos a criatividade
dos dissidentes. O melhor
exemplo é o do Setor Jovem
pernambucano e as suas"dramatizações" em campa-
nha.

O Salário Mínimo c o
personagem central de
uma pequena tragédia. Nos
p a 1 anques transformados
em palco, ele procura uma
casa da Cohab para morar
e não acha, pote lhe falta
um cartão de apresentação
por algrum politico influente
(da Arena, é claro). Sem
casa, acaba encontrando
outra figura miserável, o
Mocambo, e eles se casam.
Tentam fazer compras no
s u p ermereado "Superbom
para os outros, onde se pa-
ga hoje os preços d e
amanhã", mas o orçamento
de ambos não é bastante.

Mocambo morre. Salário
Mínimo, doente, quer se
tratar pelo INPS, espera
cinco horas pelo atendi-
mento e, depois, nâo tem
como pagar o remédio.
Acaba morando debaixo de
um viaduto, em eterno con-
flito com as autoridades.
Nesse momento, entra em
cena o coro, cantando: "Sa-
lário Mínimo tá com na-
da, Salário Mínimo tá com
nada".

CORDEL

Há outras atrações elei-
torais criadas pelo Setor
Jovem em Pernambuco. A
campanha da Arena é iro-
nizada em quadrinhos e a
tentativa do Sr Cid Sam-
paio, candidato arenista ao
Senado usando uma retóri-
ca de Oposição, mereceu
uma crítica de cordel, para
ser distribuída em portas
de fábricas, na Grande Re-

clfe, c das usinas, na Zona
da Mata. E assim:
"Passe fome, frio c sede,
Vá a pó pra Juazeiro
Falte sal dentro de casa
Falte gás no candeeiro
Arengue com a esposa
Vá dormir no galinheiro
Depois de ensaboado
Falte água no banheiro
Com medo cie um boi morto
se suba até num faoüelro
passe seis noites sem sono
no bolso nenhum dinheiro
Faça tudo neste mundo
mas não vote cm usineiro".

O Sr Cid Sampaio é do-
no de usina em Pernambu-
co.

Quando não o socorrem
providências como essas de
um grupo partidário, o
MDB mal chega a promo-
ver uma campanha. E' o
que está acontecendo em
São Paulo, onde o primeiro"eomício-monstro", 

para 30
mil pessoas, com a presença
em Campinas do General
Euler Bentes Monteiro, foi
transferido para um auditó-
rio tie 5 mil lugares a pedi-
do do candidato do MDB
à Presidência da República.
Depois disso, a O p o s iç ã o
paulista praticamente
abandonou as con cen-
trações populares.

Um de seus candidatos ao
Senaido, o professor Fernan-
do Henrique Cardoso, tem
sua campanha ajudada
por estudantes. Na prática,isso representa a obrigação
de pedir votos em reuniões
que raras vezes uitrapas-
sam o número de 50 pes-soas. E' cansativo para o
candidato, além de eleito-
ralmente pouco rentável.
Dividido, com diversas alas
em luta, sem qualquer coor-
denação, o MDB em São
Paulo tem fendas tão pro-fundas que até o futuro Go-
vernador Paulo Maluf
ameaça invadi-las para
conquistar adesões. Por es-
ses vazamentos é que, sem
dúvida, a atual Oposição vai
ceder quadros e bases a um
provável Partido populista e
governista patrocinaido pelo
Sr Maluf.

Recif»
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CÂMARA ROTOR 35 MM
SUPER ELETRÔNICA
COM DISPARADOR AUTOMÁTICO

A VISTA.. 2.990,
Fabricado Zona Franca Manaus

CONJUNTO 3 EM 1 C.C.E.
SHC 2500 - 50W. C/2 CAIXAS

A VISTA., 12.190,
CJNE-FOTO EQUIP. DE SOM

CÂMARA KODAK XERETA •
Mod. Luxo -C/fílme e Flash

CÂMARA ROTOR M135-3Smm
Permite várias regulagens.. ,.

CÂMARA BEIRETTE 35 MM
C/Flash eletrônico  ...,„.,.,.

CÂMARA HALINA 600-35MM
Controle automático de abertura

PROJETOR SLIDES I.E.C.
LH-150 - C/Controle remoto......

485;
299,

1.830,

PROJETOR ROTOR
Cine.- 8 Super 8...,: >.'..,...„.....
PROJETOR KODAK 435
Clne * 8 Super 8 - C/Auto stop

PROJETOR CABIN/YELCO
Clne 8 Super 8 - SONORO

PROJETOR CINE YUMICA
8 Super 8 -SONORO  ".'...-

PROJETOR I.E.C. 16mm
Cine - Amador - SONORO

4.580,
650,

RECEIVER TELEFUNKEN 80W
AM/FM. ......:......'....,................. .

RECEIVER TELEFUNKEN 120W|f
AM/FM.. . .  ..•%?•

RECEIVER KENWOOD 95W
AM/FM .... *-o bri cacto £cma Franca Manauí

TOCA DISCOS BSR 123
C/Cápsula magnética. E^^
TOCA DISCOS PHILIPS

3»Ó£Ã$f

QA-3T2 - Super eletrônico foi>ti<o<io ¦
Jorro Franca Mcinoui

TAPE DECK COLLARO
CD-720 - C/Pausa r«brico<iozono

Franco Manam

CONJUNTO SONY 3 EM 1 C/ 2 CAIXAS
HP-279f>79w GRÁTIS

AMPLIFICADOR YANG
YA-850-8ÔW .... ......:

FAQUEIRO WOLFF 7/51 A
130 pçs. - Super luxo -PRATA  fl
BANDEJA WOLF," AMAZONAS
Retangular - 42 x 32 cm - INOX....„¦

BAIXELA JANTAR WOLFF 698 I
8Peças -JNOX ..,.,.. %
BAIXELA JANTAR FRACÂLANZA |Regina -12 poção - INOX  i,

BAIXELA JANTAR FRACALANZa"! "
Primavera -10 peça» - PRATA B«<

JARRO ÁGUA PRANSDOR <?
Tamanho grande 153 - PRATA  4

JOGO CRISTALEIRA HERING f í
31 pçs. lapidação ro9aa - CRISTAL I **•*

AP. PORCELANA REAL
42 pçs. - Jantar - SRS 2162:......;...

AP. PORCELANA REAL.
Chá, café, bolo - SRS 2162.

AP. PORCELANA STEATITA 1
42 pçs., Jantar - Dominu» 2711< ... I

APARELHO GOYANA 48 PÇS.
; Jantar, ché, café - varias cores :..

CALCULADORAS
ftthtUado Zutio
Franca Manaus

Fabricado Zona
Franca Manau-ti - memória ...

FILMADOR KODAK/CHINON
SONORO .........

FILMADOR RAYNOX
Zoom 5 vezes

17.450,
7570,

AMPLIFICADOR SONY
TA-70 L'„;  ..f.ÀmA
HEADPHONE MAGNOVOZ PH-100
O mais sofisticado

HEADPHONE AGENA AFE
Com controle de volume

CAIXAS ACÚSTICAS C
2x60W

Mf obr•tçado Zon
O PAR ÃmQ^Qf
no franca Manoui mWMmB ..—„

NOVUS 831
8 dígitos - V~- %

NOVUS 835
8 dígitos - V"-

NOVUS MATHEMATICIAN 4510
Cientifica »obrkilJoZo,t<, lranoMono.fi

TEXAS Ti-30
Cientifica  .. ,'J, ,.-,-,, ,-,.,...,,, :„.
TEXAS MONEY MANAGER
Financeira  „.„..,,.....

FACIT ESCRITÓRIO C/VISOR
12 dígitos - % - memória.

Fabrtra-do Zota franco km>v.>i>

DISMAC ESCRITÓRIO C/FITA *$ *j
12 dígitos • % - memória Oet

Fobrlcada Zona Franca Manaus

VtOJAsTIME S SQUARE7

LOJAS ESPECIALIZADAS EM:
CINE-FOTO-SOM-CALCULAPORAS

CENTRO-RUA SENADOR DANTAS, 28 A 36
CENTRO -RUA DO ROSÁRIO, 174
CENTRO -RUA 7 DE SETEMBRO, 183 A187
BONSUCESSO - PÇA. DAS NAÇÕES, 39*»Á í

, COPACABANA - RUA SANTA CLARA; 26 < V
COPACABANA - AV,.CÓÍPÀCÁBÀNA; 80>' .;•'
TIJUCA - RUA CONDE DE BONFIM, 597^
N. IGUAÇU - AV. AMAR AL PEIXOTO, 400 

'•¦"í

CENTRO -RUA 7 DE SETEMBRO, 183 A 187

CENTRO • RUA SENADOR DANTAS, 28 A 36

TIJUCA-RUA CONDE DE BONFIM, 597

COPACABANA-AV COPACABANA, 807

BONSUCESSO - PÇA. DAS NAÇÕES, 394 A

N. IGUAÇU - AV. AMARAL PEIXOTO, 400

^^^^^^^^^S^^^^^^^&f^^^:^''-,':' * '-'wm

^BSMSmBBllnr '•v-^üSS ífeíi^ % vfflyW « *» ^ImWmflmmmWmW f\ nSr i %. m «V \ »í
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Na peça, o MDB pernambucano mostra as dificuldades da classe baixa

Adesismo contribui para divisão!
O adesismo é, áe resto,

o principal instrumento de
divisão do MDB. No Piauí,
por exemplo, ele gerou com-
promissos partidários gro-
t e s co s. Nu mericam-ciite
inexpressiva, moderada nas
decisões e cautelosa na ação
politica, a Oposição piauien-
se rachou, este ano, em dois
grandes blocos: eles corres-
pondem precisamente às di-
visões da Arena, a que se
acoplaram. Há no Estado o
MDB que apoia os àrenistas
liderados pelo ex-Governa-
dor Alberto Silva, candidato
ao Senado, e o que se ligou
aos àrenistas comandados
pelo Senador Petronio Por-
tella, presidente do Senado
e maior força eleitoral do
Piaui.

Não se trata de um açor-
do sigiloso. O Deputado es-
tadual Francisco Figueire-
do, que concorre à Câmara
Federal pelo MDB, e seu
companheiro die c lupa
Marcos Parente, que estréia
em campanha este ano, fi-
zeram imprimir modelos de
cédula eleitoral em que seus
nomes aparecem junto com
o do Sr Alberto Silva. Km
São João do Piauí, a 500
quilômetros de Teresina, os
nomes de Alberto Silva e
do padre Solon Aragão, ve-
terano emedebista, estão la-
do a lado em carteiras de
plástico para titulo idie elei-
tor. O MDB tem candidato
próprio ao Senado, Sr Cha-
gas Rodrigues.

Mais grave, embora me-
nos caricata, é a situação
do Partido no Rio Grande
do Norte, onde ele pratica-
mente não existia até as
eleições de 1970, quando a
cassação do Deputado are-
nista Aluizio Alves, ex-Go-
vernador e chefe político 10-
cal, começou a transferir
votos do Governo para a
Oposição. Em 1974, apoiado
pelo aluizismo, quase sem
fazer campanha e improvi-
sado para que a legenda
não ficasse sem candidato,
o ex-marinheiro e cornar-
ciante no sertão Agenor Nu-
nes de Maria se elegeu S*-
nador, derrotando um are-
nista "invencivel": o proíes-
sor Djalma Marinho.

Hoje, o aluizismo e o Se-
nador Agenor Maria lor-
mam correntes inconciliá-
veis dentro do MDB no Rio
Grande do Norte. Ele acusa
o Sr Aluizio Alves de ter
feito um acordo com o Go-
vernador Tarcísio Maia, pa-ra evitar a indicação de um
inimigo tradicional d a-
família Alves — o Sr Di-
xhuit Rosado, dos Rosados
*de Mossoró — em troca de
apoio eleitoral ao candidato
da Arena ao Senado, Sr
Jessé Freire. E o resultado
é que até agora, confiando
no canibalismo do MDB, a
Arena ainda não fez cam-
panha.

O MDB tem seu nome pa-

ra Senador: Radir Pereira.
Mus o.s aluizistas — quecontrolam o diretório reglo-
nal presido pelo Deputado-
Henrique Alves, filho do po-litico cassado — pedem vo-
tos para o Senador Jessé
Freire. Esse c o sintoma de
que a política no Estado co-
meça a tomar a feição par-
tidária que terá, a partir do
próximo ano, quando a s
restrições ao registro de no-
vas legendas diminuírem.

Será um quadro muito
parecido com o que havia
no Rio Grande do Norte,
antes da criação da Arena
e do MDB e, principalmen
te, antes dia punição do Sr
Aluizio Alves pelo AI-5. Ha-
verá duas lideranças gover
nistas mas rivais — a do
aluizismo e a formada pela
aliiainça dos Rosado com o
Senador Dinarte Mariz —
e uma Oposição minúscula,
embora independente.

UNIÃO PELA FRAQUEZA
"Em Sergipe, entendemos

que somos minoria e diante
do grande temos que pen-
sar de uma só maneira", diz
o presidente regional do
MDB, Sr Tertuliano Azeve-
do. A fraqueza eleitoral, ali,
contribui para uma unidade"cada vez maior". Houve
um Setor Jovem, incompa-
tibilizado com a d i r eç á o
partidária, mas íoi dissolvi
do depois que o comando
cia 6a. Região Militar pren-
deu, em 976, cerca de 70
militantes. Escaldado, o di-
retório não voltou a promo-
ver o Setor Jovem.

Instalado em apenas 32
dos 73 municípios sergipa
nos, amparado na fortuna
pessoal de seu fundador, o
Deputado federal José Car-
los Teixeira, o Partido é
uma espécie de miniatura
do MDB nacional que, até
às eleições passadas, procu-rava compensar suas difi-
culdades com o esforço de
organização da campanha.
Concentra-se na C a p i t a 1,
onde seu eleitorado é maior
do que o da Arena.

Idêntica é a solução en-
contraída pelo MDB mara-
nhen.se para sobreviver à
crônica anemia. Reuniu
seus 21 candidatos a todos
os postos — senador, depu-
tado federal e deputado
estadual — numa propa-
ganda só, que condena os
biônicos e pede anistia
ampla. Embora nanico, o
Partido tem normalmente
duas alas — a do ex-Prefei-
to de São Luís e Deputado
Epitácio Cafeteira e a do
ex-Deputado Freitas Diniz,
piesidente do diretório —
que, para as eleições, fize-
iam um acordo de partici-
pação. Estão viajando jun-
tas pelo Estado, o que nào
evitou a recente adesão de
cinco diretórios interioranos

ACABOU 0 TABU
DA MATEMÁTICA

O Major Eng.0 Eletrônico J. B. LEANDRO, diplomado pelo Insti-
tuto Militar de Engenharia (IME), há anos, pesquisando os motivos
pelos quais a maioria dos estudantes nâo aprende Matemática Ian-
cou um método supermoderno que permite, mesmo ao estudante
mais rebelde, aprender, sem auxilio de professor e em curto prazo,
os fundamentos dessa difícil disciplina. Esse trabalho inédito loi
Testado em centenas e centenas de alunos fracos, inclusive em ai
guns, que nunca haviam obtido êxito em Míitemática e todos, Io
çjraram aprovação em seus exames com notas altas. Destina se nos
estudantes de qualquer série do 1,° ou do 2.° Grau, aos candidatos
aos vestibulares, aos que vão prestar exames de Madureza ISuple-
livol e, ainda, aos que vão prestar concursos diversos. Esse método
revolucionário está contido no livro intitulado TODA MATEMÁ-
TICA EM 1000 EXERCÍCIOS em dois volumes. No primeiro, te-
mos o programa completo do 1 fi Grau e no segundo, o programa
completo do 2.° Grau. Cada volume apresenta a parte teórica es-
sencial e 1000 exercícios (resolvidos, explicados ou propostos)
todos com respostas e, dosados de tal forma, que o estudante, par-
tindo dos mais fáceis, chega aos mais difíceis, sem a menor diíicul-
dade. Cada volume custa apenas CrS 98,00 e pode ser pedido pelo
Tel.; 256-9471 - Rio (entrega na residência ou no trabalho),
adquirido nas livrarias ou solicitado por carta, para sor recebido e
pago, na agência do correio de. sua cidade. EDITORA VICTORV
STAR LTDA. - AV. N.S. Copacabana, 647 ar. 812 - Cx Postal
12.152 - CEP. 22050 - Rio de Janeiro - RJ.

ao Governador arenista
João Castelo.

O Acre — em cujas ban-
cadas o MDB consegue ter
um Senador (Alberto Se-
na), do.s deputados fede-
derais e cinco estaduais — a
relativa Importância do
Partido já é suficiente para
que ele inaugure, no.s próxi-mos dias, en: plena f.ise
eleitoral, sua primeira dissi-
déncia. Será batizada Ala
Renovadora e paradoxal-
mente nasce com a benevo-
lencia dos moderadores qu,;dirigem o Partido. E' um re-
forço de campanha, diversi-
ficando as teses oposicionis-
tas, com a pregação de uma
Assembléia Constituinte, a
anistia e outras bandeiras
autenticas.

Se vingar nas urnas, a
Ala Renovadora ac r e a n a
pretende começar cm Bra-
silia por onde as facções do
MDB nacional estão aca-
bando. Seus candidatos —
os advogados Abel Rodri-
gues Alves e Aloizia Bezerra
— já anunciaram que, em
Brasília, se aliarão aos Au-
tênticos, grupo que .se pre-
para para sair do MDB e
fundar um partido próprio.

AS ALAS

Alas, grupos e frentes fào,
aliás, o condimento que hão
falta à campanha oposicio-
nista. Minas Gerais tem um
candidato a deputado esta-
duai em aberta pregação de
um novo partido. Trata-se
cio Vereador em Juiz de Fo-
ra e ex-presidente do DCE
local, Ivan Barbosa, que fala
ao eleitorado esitudantil e
distribui, com sua pro-
paganda, a "carta-progra-
ma" de uma legenda, feita
com pitadas de MDB e te-
mas socializantes.

Em Santa Catarina, há o
Sr Francisco Kuster, outro
candidato emedebista a de.
putado estadual que defen-
de a mudança partidária,
um vago "trabalhismo que
não vai cometer os mesmos

. erros do PTB." No Paraná,
o autêntico Euclides Seal30
está organizando, em seu.s
comitês, as bases de um
Partido Socialista, que náo
é exatamente o Partido So-
cialista dos moderados Nilso
Sguarezzi, Deny Schwartz,
Sebastião Rodrigues e ou-
tros. Os dois grupos atuam
em faixas próprias.

A Paraiba tem a Ala Pro-
gressista, do Deputado Rui
Gouveia, que marcou na
orônica politica local a sua
independência no dia em
que o líder do Partido, Se-
nador Paulo Brossard, visi-
tou João Pessoa.

Das Sucursais e
Correspondentes

Telefone para

264-6807

e faça uma

assinatura do
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TV. PHILCO MOD. B-823 -À CORES
51cm - 20". Sintonia fina.

ò Vista 12.540,
TV.TELEFUNKEN MOD. 361 -À CORES
Portátil; 36 cm-14".

TV.SANYO MOD. 6704,- AÇORES
51em-20".Sintonia fina.

~_9
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TV. NATIONAL MOD TC-204 A CORES
51cm-20".Magic-line.

à Vista 10.045, 14.790,
TV. PHILIPS MOD. K-220. A CORES
66 cm-26". Controle digital.

àVista 16.780
^...

TV.PHILIPS MOD.-T-720.
Portátil. 44 cm -17".

àVista 3.590,
^^^^^^^w

TV.TELEFUNKEN 61 cm-24". Mod. 616

-à Vista 4.190,
Ta

FRIGIDAIRE
! 230 litros. Todas cores

MOÒ.L-230

1 •,-mli?'81SiiJiii min "i1 mrmmzmmm

w^m^^^i^t í(ê w i ijiij
¦i T Bv ^WÊI m Ê\ BI -ÁwLttám _¦_______! m m m AR condicionadophilco -Mod. 18P52
AIiibi-i 1'fl ITi /&S m r\ M Ml ÍÊà*idM*L*m W^^^^^W BI ji 8 3/4HP.22ovoits. «a .JLéf^f^

w/ "> M/ .rol ra) «/ lÊ Wl lap\ 
^^^ 

^Wm^mH|WfflSíll^8 ^PHILIPS MODT 6oo^
mSSI A A/ g§§/ «« W/ Jraf ií _P»\ _^Bllly^^SBB^TBff^B Portátil. Lindascores

m(/ IB&isg] _>l|jfgLt ,_f*WiW^**, *^™*™Mii_m1n-^i«i^^ õvi-.to

^^Sl/^ MOD.32-L «ta-a—*~

3.430,

à Visto

>f
4.190,

BRASTEMP
320 litros.Todas cores.

à Vista 5.860,
GELADEIRA SPRINGER ADMIRAL
Mod. 5R TT. 5 Pés -140 litros

à Vista

CÔNSUL \]L
340 litros.Todas cores.

l

^§_^É^
Ot- ' 

"-*"•- —

í— ' ' 
I

3.535,

MOD. 3513

á Vista O® 1 JL*bg

BRASIL77GRAND PRIXEG.PRIX/15
4 bocas. Várias cores.

a vista 3.680,

i«*^tiol

li ...J

285 litros.-LUXO Todas cores.

àVista 4«44@i

LAVA ROUPA LÀVINIA
Super Automática.

 __ _r

/-155EESH~A/ // ifwi.,Lf «ft.A \

FREEZER^^-
270 litros

BRASTEMP

ã Vista 7.390;

BRASTEMP
4 bocas.Todas cores.

MOD. 51P. LUXO

ã Vista

FRIGIDAIRE 
^^^8MOD. 

D-290 LUXO ENCERADEIRA ^llP^ARNO

290 litros. Várias cores. Linha Reta Esmaltada. j

àVista ^»# YO# àVista I 9Ã%J\3f

! ARNO JÚNIOR 210,1 ifiBÜ^C

695, I fi»
685, '' fefel
90K 

SEMER RIVIERa\^^-*
Otjf 4 bocas.Todas cores.

995, _ 1.470,

1.680, âgjjj\jj

2040, 
'^^2^

6.450,
k

ã Vista ^•J Â\0f

CÔNSUL BIPLEX.J
2 portas. 430 litros. Todas cores

MOD. 4303

ci.Vista 0©

FERRO AUTOMÁTICO
WALITA 245,

PORT/VTCIS

felli IIjtí "i| 'T*\yè**^

RÁDIO GRAVADOR COLLARO
Mod.210-S-AM/FM

' 
j:20cm. Várias cores

S\ TURBO CIRCULADOR ARNO
35cm. Várias cores  

FAET MOD. 1035
Giratório.......; • 

?! GENERAL ELETRIC
Mod. 12 - Luxo................ ... 

WALITA MOD. 01
30cm - Giratório

ELETROMAR'MESA
43cm -16" - Giratório....;.;..rnwf

._ UikriiUftk
MONARETA MIRIM
Várias cores

MONARETA ADULTO
Especial....... .:.,....:

ARO 28 BARRA CIRCULAR
Para Homem.;.  

A VENDA NAS LOJAS:
ALFÂNDEGA, BUENOS AIRES,

7 DE SETEMBRO, MEIER/ -

CAMPO GRANDE E NOVA IGUAÇU,

SPIRADOR WALITA LUXO
Portátil. Sucção incomparável..

i DEPILADOR WALITA
O Carinhoso

ENCERADEIRA WALITA "j OQA
400 - T. Esmaltada 3 escovas  I .<kí X W/

ASPIRADOR G.ELETRIC
Com rodízios

GRILLG. ELETRIC
Automático. Para Waffles

ESPREMEDOR WALITA
Com jarra coletora

1.145,
555,

1.515,

o Vista ^-SP • ™ ^^ ^& fL—^Jli

SEMER RADIANTE
4 bocas. Várias cores

àVista

DIVERSOS

ENCERADEIRA G. ELETRIC | QQA

f BRASILARABE5QUE
f 4 bocas. Várias cores.

ASPIRADOR &> ELECTROLUX Z-71
Mod.Industrial.

àVista 7.455

LiQUIDIFICAUOftÁRNO
Com jarro plástico...  

BATEDEIRA ARNO
Portátil. 3 velocidades......

SECADOR ARNO JÚNIOR
Portátil. 3 temperaturas!....

ASPIRADOR ARNO JÚNIOR
Portátil, leve e silencioso ...........

ENCERADEIRA ARNO
Com uma haste. Carcaça pintada

GRILL FAET
Waffles, sanduíches e grelhados 8 o

BARBEADOR PHILIPS
Com 3 cortadores

1
III

àVista 3*405,

/*m?? >' f

1.180f

BATEDEIRA WALITA CANDY
Pedestal com 3 velocidades.

àVisK» 620,

PANELA MARMICOC
Para 2,51itro3

BATERIA MARMICOC
Com 29 peças.......
GRAVADOR TRANSISCORDER "8 *%£

Portátil. Pilha e corrente  i •'**?**

RÁDIO PHILIPS MOD. 073 ^E
Ondas médias. De bolso  -&«

GRAVADOR PHILIPS 2208 *"j
Portátil. Pilha e corrente.; A

ELETROFONE PHILIPS 561 C J.^A
Estéreo com caixas'  ^»™8W%y,

SINTONIZADOR PHILIPS O |3^A
RH 745. Saida p/4 caixas ;.  %B9%^£Aff

ASPIRADOR ELECTROLUX | ftfK
Z-106 Silencioso, e po33ante  Baíí* «#,

ENCERADEIRA ELECTROLUX 1 ÂKf_
B-17 Com 3 escovas  l<rTSW*>?,

SINGER PONTO DE OURO *% £JL(%
Com motor...... J^W$\*9g{
MÁQUINA OÜVETTÍ32
Portátil com tabulador  OontvffSJf^j j
CONJUNTO GRUNDIG *"b | CA l(
Mod. 135 com caixas... -fe» ¦ *&%&/'_

Ifilial AMARAL I ABERTA ATÉ 19 HS,!

• 4rÃíiwwi \ f_\t^ ^yff 
tír d?i \XuSijV /ipy jA ^r £ ^B

CENTRO RUA URUGUAIANA, 13

CENTRO -.RUA URUGUAIANA, 46/48

CENTRO - RUA URUGUAIANA, 114/116

CENTRO - RUA DO ROSÁRIO, 174

CENTRO - RUA DA ALFÂNDEGA, 261

CENTRO - RUA BUENOS AIRES, 294

CENTRO - RUA 7 DE SETEMBRO, 183 e 187

CINELÂNDIA • RUA SEN. DANTAS, 28/36

COPACABANA - RUA SANTA CLARA, 26A e B

COPACABANA - AV. N. S. COPACABANA, S07

TIJUCA - RUA CUNDE DE BONFIM, 597-A

MEIER - RUA DIAS DA CRUZ, 213

MADUREIRA - RUA CARVALHO DE SOUZA, 263

CAMPO GRANDE - RUA CORONEL AGOSTINHO,

BONSUCESSO • PRAÇA DÃS NAÇÕES, 394-A

NOVA iGUAÇU - AV. AMARAL PEIXOTO, 4OO-406

LOJAsTtME S
SQUABE

.fefe-fefe



Vice-Prcsidtnle txccutivcu M. F. do Naiclminto Brito
Edilori Waltor Fontoura

Rio d» Janeiro, 8 da outubro do 1978

DirctureProiidonle: Condeií* Poroira Carneiro Diretor: BiinuirH du Coita Campo»

Di'c*ort Lvwal Salim

Arte do Possível
h*lii o Brasil passando por um momento

histórico realmente sem precedente. Nenhuma
situação anterior presta-se fielmente à compa-
ração puni eleito de confrontar meios e fins,
intenções e resultados. O quadro mais próximo,
referido com alguma freqüência, era relação no
presente, tem sido o Estado Novo, pelo exemplo
de possível evolução política rumo à normali-
dade constitucional.

Trata-se, jio entanto, de situações que se
aproximai ais nas aparências. O Brasil de
1978 está assentado sobre números muito dis-
tantos dos que nos expressavam o país de 1945.
Nesses 33 anos muita coisa se passou e ainda
não foi competentemente assimilada.

Deixamos de registrar uma substancial
transformação política — e tudo que temos de
melhor, ,ao lado <lo que de pior sobrevive, nos
costumes, sofreu as conseqüências da precário-
dade constitucional que a nossa acidentada vida
politica comprova. No fundo, há uma experiên-
cia acumulada mas ainda não assimilada como
lição política para a atualidade, nem elaborada
para uso das gerações que forem chegando à
responsabilidade política.

A primeira semelhança está na natureza
do arbítrio que, no Estado Novo e na vigência
do AI-5, aproximou os dois regimes na moldura
ditatorial. Aquele tinha um ditador, este ele^e
Presidentes com mandatos fixos. Mas a partir
da superposição do contorno de arbítrio, as di-
ferenças identificam, com muita nitidez, épocas
e condições diversas. O AI-5 também desfrutou
do concurso de um clima exterior e igualmente
de agitações de rua para adquirir oportunidade.
O Estado Novo foi encaminhado por onda? de
agitação de rua, mas havia o quadro de luta
ideológica em âmbito mundial, entre a esquer-
da e a direita, e desse embale saíram nienospie-
üadas as idéias liberais repudiadas pelo fascis-
nio e pelo comunismo.

O Al-5 pretendeu sustentar-se com a de-
núncia da possibilidade de mobilização estudan-
lil, greves e agitação social, com seus efeitos ne-
galivos sobre o desenvolvimento nacional. Nin-
guém pode mais, no entanto, desconhecer que,
sob a plenitude do AI-5, a inflação — indesc-
já vel econômica e socialmente — retornou e, a
Lítulo de combatê-la, o crescimento nacional
caiu a zero. Estamos de novo com inflação c
_em desenvolvimento, como cm princípio de
1964.

Mais expressivas que as semelhanças são,
porém, as grandes diferenças que separam o
nosso regime e o Estado Novo: em 64 abriu-se
um novo processo sob a égide de idéias retifica-
doras. Era intenção predominante reforçar o
regime constitucional para que a democracia
deixasse de ser vulnerável à ação dos inimigos
com os quais é obrigada a conviver à vista da
lei. Já o Estado Novo era a fórmula importada
da experiência alemã c italiana que o modela-
ram para erradicar a infiltração comunista e
também para sustentar a velha desconfiança em
relação às concepções liberais de economia.

A despeito de seu compromisso inicial com
as liberdades — seja na política, seja na ceuno-
mia — a evolução política do regime de 64 aca-
bou acumulando falhas iguais às que vulnera-
ram o regime de 46. O resultado do período
constitucional de 67 e 68 foi a crise política que.
arrematou a longa agitação de rua e nas uni-
versidades. Com o AI-5 sem prazo, para deses-
limular expectativas, o país privou-se tle cho ire
das liberdades políticas mas acabou garroteado
também nas suas liberdades econômicas. Conhe-
cornos um novo surto de pregação ideológica
contra os princípios liberais de produção, cou-
firmados no avanço do Estado sobre a econo-
mia. Processou-se então unia estranha aliança
entre teses e técnicos de esquerda e os apoio-
gistas de regimes fechados. Não demorou a apa-
recer, em conseqüência, quem defendesse for-
mulas ideológicas c uma estratégia de inspira-
ção marxista como se fossem do interesse da Rc-
volução. Todos os desafetos das liberdades — e

portanto sócios de um autoritarismo anônimo —
passaram a conviver pacificamente à sombra da
estatização.

Se a comparação não oferece as chaves do
enigma, fica pelo menos como saldo útil a cou-
elusão de que duas quantidades diversas de uma
terceira não são necessariamente iguais, por
muito que tenham em comuni. E entre as afiui-
dades do autoritarismo, revista ele a forma que
preferir, ressaltam as vias de saída dessas situa-
ções que se criam pelo concurso das circiinslan-
cias e se desfazem igualmente quando as condi-
ções facilitam a solução política.

O Estado Novo, pelas provisões à época de
seu triste esplendor, estava destinado a esgotar-
se por falta de amparo externo ou interno, prin-
cipalmente depois que o curso da guerra conde-
nou os regimes de força ao extermínio. Tudo
parecia indicar que haveria resistência, mas não
houve, da parte de ninguém, a convicção papaz
de defendê-lo. Desabou de repente, a partir do
momento ein que a censura à imprensa foi vio-
lada, toda a estrutura esladonovisla. De roldão
vieram os comícios, a criação dos Partidos, a
anistia, as candidaturas c, por último, a convo-
cação da Constituinte.

O desmoronamento pacífico foi possível
porque havia, internacionalmente, a expeclali-
va de prevalência democrática naquele momen-
to cm que se acelerava o fim da guerra. Hoje
os dados são bem diversos e, pela previsão dos
que detêm o Poder, um quadro súbito de fran-
quias poderia ter efeito acelerador de outras
tendências ainda não identificadas e não meu-
simulas em sua capacidade de ação.

O gradualisnío aparece como a forma de
compatibilizar o que, dentro da Revolução, (píer
evoluir na direção democrática e o que, no caiu-
po libera], quer reaprovcilar como herança le-
gílinia do período revolucionário. Além disso,
cumpre ter em conta, numa avaliação nacional,
que a iniciativa de mudar o quadro institucional
pertenceu ao Governo e está sob seu controle.
Por mais que a disposição de abrir resulte da
verificação da impossibilidade de prolongai: o
arbítrio sem multiplicar os riscos, ainda assim o
processo de abertura resulta sob maior controle
se dispuser de sustentação das Porcas Armadas.
Perde-se em velocidade o que se conquista em
garantia contra eventuais retrocessos.

Os efetivos obstáculos ao programa de aber-
tura localizam-se no âmbito da burocracia que
se fortaleceu muito através da crescente presen-
ça do Estado na economia. Trata-se, porém, de
uma espécie sem existência social e portanto sem
perfil político próprio. Tanto infesta as salas
dos regimes abertos quanto os corredores e an-
le-salas do autoritarismo, mas neste favorecido
pela cumplicidade que os isenta de declinarem
seus nomes civis c confessarem suas idéias. São
seres intermediários ainda distantes do estágio
que caracteriza a lealdade existente na socieda-
de civil.

O Estado Novo não chegou a gerar uma Im-
roeracia sem raízes na sociedade, nem montou
a engrenagem da estatização econômica: era a
nostalgia rural projetada num sonho industrial.
E o que deixou de politicamente daninho, como
herança de atraso, foi o peleguismo sindical e
empresarial que acabou causando a grande in-
lecção do paternalismo no regime constitucional
ile 46.

No caso presente, o caminho para a demo-
craeia política exige, desde logo, uma ação sa-
ncadora da economia, a fim de desmobilizar o
contingente burocrático que paralisa as reações
do Governo quando resiste ao mecanismo de
pressões que sustentam o autoritarismo e retar-
dam a volta à Constituição e à democracia.

As semelhanças e diferenças entre o Esta-
do Novo e o regime revolucionário, havendo co-
ragein suficiente para identificá-las, ensinam os
meios mais certos de construirmos o regime em
que a.s liberdades não fiquem mais à mercê dos
que só as querem para destruí-lo.

Ilusões de Ótica
Dificilmente poder-se-á caracterizar, em

nossos dias, algum Governo ou algum regime
mais declaradamente antiniarxisla do que o
chileno. Em todo o caso, ninguém imaginaria
possível uma visita oficial do General Auguslo
Pinochet a Washington ou Paris. E ninguém se
espanta com a notícia de que, brevemente, o
General será hóspede oficial de Pequim. Como
não espantou saber-se da viagem de Hua Kuo-
feng a Teerã. Nem surpreendeu a majestosa
acolhida feita a Leonid Brejniev pelo Chance-
ler da República Federal da Alemanha, no ve-
Insto castelo imperial dos Hoenzollerns.

São os sinais visíveis desles tempos con-
turbados, em que o próprio pragmatismo politi-
co vai se substituindo pelo oportunismo mais
rasgado. Mas, é sobretudo sinal de que foi tem-
po já cm que a.- definições e opções ideológicas

comandavam o ser e o dever ser internacional.
Haverá melhor exemplo do que a trajetória da
atitude norte-americana relativamente ao regi-
me de Somoza ou ao de Mobutu?

O realismo nas relações internacionais, de
paternidade já quase esquecida do Sr Willy
Brandi, cedeu lugar a um certo despudor que,
facilitando, embora, o dia-a-ilia das chancela-
rias, não poderá deixar de. a prazo médio, criar
novas discordancias enlre antigos aliados, e va-
zios conducentes à fragilização das alianças na-
turais.

Aceilam-sc — e aplaudem-se — uma ou
muitas viagens de Sadat a Jerusalém. Mas quan-
do Pinochet pisar as ruas de Pequim haverá mo.
tivo para recear-se que as visões de um apoca-
lipse qualquer comecem a perfilar-se em nosso
horizonte.
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Cartas
Imposto de Renda

Tendo apresentado minha de-
claraeão do Imposto de Renda no
dia 20.3.78, na qual ajp-resentava um
valor de Cr$ 27 mil 811,00 de Im-
posto a ser restiluido recebi, no
último dia 22, a comunicação da
Secretaria de Receita Federal de
que deveria recolher a importância
de CrS 19 mil aproximadamente.
Investigando a.s razões de tal dife-
rença, no Ministério da Fazenda S.
A. I. E. F. (Seção Arq. Informações
Econômico Fiscais) me foi infor-
mado que um dos documentos de
declaração de rendimentos era
uma cópia xerográfica, e que, poreste motivo, não havia sido lançado
o valor de CrS 34 mil 923 relativos
ao Imposto Retido na Fonte.

Cabe esclarecer que, no exer-
eicio de 1977, trabalhei para duas
.empresas diferentes, e que, indevi-
damente, anexei uma cópia xero-
gráfica, que me foi dada por uma
das empresas, em virtude do extra-
vio do original.

O que me causa •maior espanto
é que todos os lançamentos refe-
rentes aos valores recebidos foram
feitos por essa cópia xerográfica e

somente a dedução foi prejudicada,
o que realmente denota a existên-
cia de um procedimento bastante
estranho.

Acredito que teria sioio mais
correto a chamada do contribuinte,
por meio de um telegrama, paraccmparecimcnto á DRF e não espe-
rar quase seis meses e emitir toda
a papelada, com todos os seus eus-
tos (mão-de-obra, formulários, tem-
po de computador expedição, etc.)
para que tal fato chegasse ao meu
conhecimento.

Segundo informações do fimcl-
onáno, terei que aguardar de 90 a
120 dias para correção do fato, o
que também não consigo entender,
tendo em vista que já apresentei
uma segunda via do documento re-
clamado e já abri o processo de
correção (cuja cópia anexo a pre-
sente) SRL 5237.

Resumindo, além de ter reco-
lhido o IR cm excesso durante 1977
terei que esperar no total, usando
a melluy hipótese, 270 dias (180
mais 90), ou nove meses, para ter
este valor restituido, sem juros e
sem correção monetária, o que re-
almente c um grande negócio paraalimentar essa máquina adminis-
trativa gigantesca.

Se alguém da Receita Federal
ler a presente e puder me ajudar
a reaver estes preciosos Cr$ 27 mil
811,00, o mais rapidamente possível
ficaria bastante sensibilizado. Car-
los Alberto Moraes de Lima — Rio

de Janeiro.

Carrasco

O JB de hoje, no V Caderno,
página 2, anuncia que, no dia 9
de outubro, deve chegar ao Brasil
uma alta autoridade do Governo
chileno, com o significativo nome
d>e General Carrasco, trazendo di-
versos crachás para distribuir en-
tre as altas patentes do Exército
brasileiro.

Esses crachás Indicam, pela
sua procedência, que não são hon-
rosas condecorações, mas torpes es-
tigmas. As altas patentes brasi-
leiras deveriam repudiar essas tris-
tes comendas, sendo como são, pes-soas de vida limpa, democratas,
amigos do povo e não condecora-
veis membros da Gestapo ou SS
hiüerista, do KGB estalinista ou
da PIDE salazarista, etc.

Essa gente limpa do Brasil de-
ve permanecer num plano muito
elevado, não sendo, como não são
e não podendo ser, atingida peloconceito do grande peruano Santos

Chocano — o poeta das Américas,
em versos dos quais dou tosca tra-
dução:

Nos séculos dos bárbaros
Viam-se os bandidos
Pendentes das cruzes.
No século das luass
Vècm-se as cruzes
Pendentes dos peitos dos ban-

didos. Raimundo Barros Filho —
Rio tle Janeiro.

Ministério do Trabalho
E' lamentável o tratamento

dispensado a certos assuntos na
área do Ministério do Trabalho. De
minha parte, encontra-se na Coor-
denadoria de Identificação e Regis-
tro Profissional daquela pasta uni
processo, datado, inicialmente, a»
1975. Foi devolvido, para novos es-
tudos, á DRT/Ce, nesta Capital, s
retornou a Brasília, continuando
sem solução quando lhe falta, ape-
nas, o despacho final. O assunto
foi considerado esgotado pela DRT
e atenoieu, plenamente, a todas as
exigências formuladas.

Não obstante inúmeros pedidoj
feitos a toda a hierarquia ministe-
liai, nenhum resultado foi conse-
guido. (...)

O mais estranho è prejudicial
em tudo isto é que minha carteira
de trabalho está anexa ao processo
em causa desde o mês de janeiro
e a ela está grampeada a identifi-
cação do DIPIS. Em decorrência,
estou sofrendo restrições nos meus
direitos previdenciários e sociais.
Na Caixa Econômica, porque não
tenho em mãos o cartão do DIPIS,
exigido para pagamento dos encar-
gos do PIS/Pasep; e no INAMPS,
porque meu cartão de saúde esta
vencido e so posso renová-lo com
a apresentação da carteira de tra-
balho. Kaul Alencar da Silva —-
Fortaleza (C1S).

Estacionamento
Li na coluna Informe JB de

26 de setembro último que um
curioso contou 372 carros estaciona-
dos irregularmente na calçada da
Avenida Atlântica, das 23h de sex-
ta-1'eira às Oh de sábado, entre os
hotéis Othon e Meridien. O vosso
conceituado Jornal depois de ter
Classificado os motoristas de mal
educados, sugere que a culpa é da
inépcia da fiscalização e que se os
372 carros fossem multados rende-
riam para os cofres públicos Cr$
42 mil 780 cm multas. Agora per-
gunto eu: em que resolveria o pro-
biema do estacionamanto no Rio
a atitude de multar estes carros?
Se não for em cima das calçadas
da Avenida Atlântica, ou de outras
ealçadaiS da Zona Sul, onde o moto-
rista irá estacionar seu carro? Será
que um guarda com um talão de
multas na mão possui o mágico po-der de fazer surgir vagas de esta-
cionamento no meio-fio, sem pia-
cas de proibido estacionar, ou de
fazer com que os carros diminuam
de tamanho e possam ser guarda-
dos na hora em que o motorista
chega ao seu destino? Uma su-
gestão: aproveitando a cidade nu-
ma fase de buracos, feitos para o
metrô, por que não alargá-los um
pouco mais e fazer garagens e esta-
cionamentos subterrâneos que se-
riam arrendados a empresas priva-
das para exploração? Rolnei Corrêa
Pinto — Porto Alegre (RS).

Gasolina brasileira

É realmente difícil entender-se
a Petrobras que, isoladamente, é
a empresa que mais compra petró-
leo no mundo, sendo importante
ressaltar que de cada 10 litros queo brasileiro consome, 8,5 são impor-
tados. A politica da empresa não

se ateve a seu objetivo, de explorar
petróleo, diversificando suas ativi-
dades a tal ponto que hoje é um
verdadeiro império de 37 empresas,
em ramos diversos, o que resulta
estar o Brasil longe da auto-sufi-
ciência desejada. O Equador, graças
a uma politica dirigida eficiente-
mente, em três anos deixou de ser
um pais dependente para se tornar
auto-suficiente. Em conseqüência
de nossa situação, o Governo adota
uma série de medidas restritivas
ao uso da gasolina e derivados, au-
mentando periodicamente seus pre-
ços, com todos os nefastos e já
sabidos resu'taclos econômicos e so-
ciais dessas majorações, inclusive
a inflação, que já passou dos 40%.
Interessante é que os consumidores
são sempre responsabilizados, en-
quanto a má qualidade de nossa ca-
solina não permite a fabricação '.e
automóveis mais econômicos," como
os europeus, de baixa eilindragem
e alta taxa de compressão. Luis
Fernando Gusmão — Rio de Janei-
ro.

Demolições

Leio diariamente nos jornais
que a nossa divida externa éabsur-
da, que o déficit na balança de
pagamentos superou até as pre-visões mais pessimistas, que houve
uma retração em determinados se-
tores e a conseqüente desacele-
ração ou paralisação de várias
obras governamentais anteriormen-
te consideradas prioritárias para
que se pudesse manter um equilí-
brio entre receita e despesa. Entre-
tanto, leio também que nossos go-vernantes autorizaram a derruba-
da de vários prédios considerados
velhos e inoperantes para uma po-tência tão submergente. Realmen-
te, os prédios do Museu da Imagem
e do Som, Palácio Monroe, Bolo
de Noiva e edificio Noite estilo
mais velhos que os europeus. Sendo
assim, acredito que as despesas re-
ferentes às ditas demolições pouco
contribuirão para demolir a já tão
demolida economia de nosso pais
pobres c soberbetc. Fernando ele Oli-
veira Sá — Nilónolis (RJ).

Poluição
Lendo o interessante artigo Po-

luição do Ar Pode Obrigar o Rio
a Parar Carros (JB, 29/9/78), achei
por bem ressaltar que a pior e mais
prejudicial poluição é executada
por pequenas e grandes indústrias

é facilimo constatar — no perio-
do noturno. Por exemplo, a Cisper,
uma grande indústria localizada no
Jacaré, nesta Cidade, há anos, todo
dia, entre lSh e lSh, e 5h ou 6h
do dia seguinte, suas cinco chami-
nés vomitam toneladas de poeira
e pesada fumaça mal-cheirosa, tó-
xica, irritante dos olhos e da gar-
ganta e que, conforme a direção
do vento, invade casas ou edifícios
tirando a tranqüilidade e a saúde
de crianças ou adultos; alguns já
apresentando distúrbios, alergias
etc. Além disso, durante o dia, as
suas chaminés expelem muito pou-
co "aparentando um ar inocente".
Já ligamos para a P^EMA e a re-
clamação não suscitou interesse.
Será que nós não podemos repou-
sar, não podemos respirar, que con-
tribuimos... será que estamos erra-
dos? Seria bom que a fiscalização
passasse a trabalhar durante a noi-
toe teria muita surpresa (?) com
os poluidores. Alberto CavalcanteRio de Janeiro.

As cartas serão selecionadas para publicação
no todo ou em parte entre as que tiverem
assinatura, nome completo o legível •
endereço que permita confirmação prévia.
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Embaixo do tapete
^-^ ual será a matéria-prima da

/gl RK politica? Hannali Arendt,
Hl IH num dos seus livros tão bri-
^*LJ^ lliantos, Insiste multo na

^L. importância da verdade dos
íatos, a verdade factual, como con-
traveneno da mentira que alimenta o
preconceito. Mas, a verdade dos latos
é freqüentemente múltipla, instável e
escorregadia; depende dos olhos de
quem olha. Quem tem razão, o.s pales-
unos ou os israelenses? O General
Hugo de Abreu ou o General Ernes-
to Geisel?

Diz sabedoria antiga, á qual lo-
go aderiram o.s nossos sábios pesse-
distas, que em politica o que importa
não é o Cato, é a versão. A rigor,
aliás, não há fatos, há versões: a ver-
são da testemunha, a do promotor
público e a dos advogados de defesa.
Entre elas, decide o júri. Em politica,
o processo é menos ordenado, mais
livre e primitivo, mas a conclusão é a
mesma: o que importa é a versão que
consegue Impor-se, no momento pre-
ciso, aos olhos da maioria, e não aque-
Ia que poderia ser a mais fiel ou a
mais exata. Todo.s sabemos, hoje, que o
plano Cohen era uma fraude gros-
seira, mas nem por isso o Estado No-
vo deixou de instaurar-se a 10 de no-
vembro de 1937.

Talvez seja exagerado supor que,
de Hannah Arendt a Getúlio ou Ar-
mando Falcão, a teoria política tenha
dado um passo à frente. Nào custa
admitir, entretanto, que a probidade
intelectual não é um ingrediente cos-
tumelro, nem em politica, nem em as-
suntos conjugais, nem em qualquer
dos outros campos da convivência
humana. Sabem os melhores mestres
da informação, como o General Gol-
bery e o ex-Deputado José Apareci-
do, que o mais importante é garantir
que os fatos sejam "corretamente" in-
terpretados pelos meios de comunica-
ção — pois o que vai decidir tudo,
afinal, é a inclinação da maioria (nos
regimes abertos i ou dos grupos dorni-
nantes (nos regimes fechadosI.

Bem feitas as contas, a matéria-
prima da nolitica não são nem o.s fa-
tos, nem sequer a.s suas várias versões
possíveis, mas a reação dos setores
interessados e da opinião pública em
geral, diante deles. Tomemos um
exemplo absurdo. Suponhamos que
um Ministro de Estado passe um che-
que sem fundos, náo de 300, mas de
30 ou 40 milhões. Se este fato ficar
confinado entre uns poucos interes-
sados e o.s auxiliares imediatos do
Ministro, ele pode nem sequer chegar
a tornar-.se um fato politico.

Mesmo que a notícia transpire,
entretanto, ainda assim fatores di-
versos vão influir sobre a reação do
povo diante do fato e, pois, so-
bre a dimensão política que ele
vai assumir. Se o lider oposicio-
nista for alguém como o falecido
Carlos Lacerda, por exemplo, e a
conjuntura ' favorecer a oposição, o
cheque pode tornar-se um aconteci-
mento político de primeira grandeza
e levar até à queda do Governo e à
substituição do regime. Inversamen-
te, se o Ministro goza da proteção de
um Presidente forte, geralmente res-
peitado ie que ninguém quer ferir
fundo, porque ele parece, naquela ho-
ra. a melhor alternativa de Governo
possivel) então o caso do cheque po-
de até provocar rubores de vergonha
ou de indignação em algumas pes-
soas, mas não levantará a opinião
pública, nem sequer entre os grupos
mais diretamente interessados, e nào
chegará a ser, portanto, um aconte-
cimento politico relevante. E' possi-
vel até que o ministro se mantenha
no cargo e acabe promovido, con for-
me aconteceu há tempos no Quênia,
com um do.s auxiliares do falecido
Jomo Kenyatta.

O fato pode ocorrer, pois, e até
se produzirem versões dele, sem que
ocorra reação pública que lhe dè di-
mensão politica propriamente dita.
Por isso. na verdade, os fatos e as ver-
soes são, para os praticantes da arte,
apenas instrumentos que eles utili-
zam para provocar reações da opi-
nião pública favoráveis aos seus de-

Fernando Pedreira
signlos. Essas reações é que são, diga-
mos, o ingrediente básico da política,

E eis ai o que torna o jogo íxili-tico tão perigoso e tão pouco razoa-
vel. Para começar, o.s fatos nào valem
pela sua importância Intrínseca, mas
pela carga emocional que possam con-
ter ou gerar, pois essa carga é quedetermina a reação popular. Assim é
que uma morte ou um suicídio po-dem ser muito mais graves do que
qualquer erro ou acerto administra-
tivo, por maior que seja. A personali-dade do presidente (desde que ele te-
nha personalidade i costuma ter
maior valor politico do que toda a sua
obra dc Governo, o que não impede
que muitos governantes construam
sua imagem por meio de obras admi-
nistrativa.s volumosas.

Há, a seguir, o fator pessoal ou
artístico. Um bom ator, um talentoso
demagogo podem fazer explodir um
pequeno incidente e incendiar com
ele quarteirões inteiros, enquanto que
os medíocres tudo o que conseguem
é chutá-lo pela sarjeta, como se fos-
se uma bola de meia. E há o fator
conjuntural que em geral se resume
ao estado de espirito dominante, na-
quele momento, entre a população ou
os grupos interessados. Este fator, que
é exatamente o que preocupava Han-
nah Arendt, resulta do acúmulo de
sentimentos diversos, preconceitos,
crenças, que às vezes a frustração e o
medo exacerbam terrivelmente. Hi-
tler e Mussolini foram sem dúvida
atores de gênio, mas boa parte do seu
gênio consistiu exatamente em saber
entender e explorar as frustrações e
preconceitos que serviriam aos seus
desígnios.

Mesmo em níveis mais modestos,
entretanto, as características da po-
litica e da sua inflamável matéria-
prima produzem com freqüência si-
tuações paradoxais. E' a história do
rei nu, que as pessoas preferem não
ver, não só por medo ou pela força
do hábito, mas porque é às vezes me-
lhor um rei nu do que nenhum, ou do
que outros metidos em armaduras,
como aqueles cavaleiros da Guerra
das Estrelas — um filme aliás que nos
obrigaram a assistir durante anos a
fio, e que ainda não chegou ao hap-
py end.

¦ ¦ ¦
É assim que, diante de um Go-

verno administrativamente desastro-
so como o do General Geisel, muitas
vezes os fatos mais graves e mais ca-
pazes de produzir sérios efeitos poli-
ticos são exatamente aqueles trata-
dos com mais moderação e tempe-
rança. E eis o que acaba dando nesta
curiosa campanha eleitoral, amorda-
cada e amortecida pela Lei Falcão,
mas que talvez não fosse assim tão
dilerente sem ela. E' como se as pes-
soas estivessem esperando que o Ge-
neral deixe afinal o Poder, e o novo
Governo se constitua, para só então
recomeçarem o jogo político para va-
ler.

O recente episódio da carta e da
prisào do General Hugo de Abreu é
mais uma manifestação desse mesmo
paradoxo. O General foi levado a ex'-
por ele próprio as suas razões e o.s
seus motivos, exatamente porque fa-
tos que lhe pareciam graves náo ha-
viam produzido até aqui a consequén-
cia política que ele esperava. O Ge-
neral cumpriu o que julgava ser o seu
dever de cidadão, mas a sua carta,
exatamente na medida em que tor-
nou as coisas ainda mais graves, ape-
nas confirmou a disposição e o dese-
jo da maioria dos civis e militares de
não reagirem à altura, ou de reagirem
com moderação e comedimento inva-
riávels, na presente conjuntura. Ora,
nem os fatos nem a versão valem
quando a opinião pública prefere en-
colher-se.

Curioso pais o nosso. Há quem
acredite que estamos juntando polvo-
ra demais embaixo do tapete. E' pos-
sível. Mas a verdade é que o Brasil, a
sua maneira rude e até primária, cos-
tu ma revelar-se um animal politico
estranhamente sofisticado. É o que
se vai ver.
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Mandato imperativo e fidelidade partidária
mandato imperativo,
aquele cm q u e o
mandatário se limita.
a manifestar a von-

fade do mandante, nunca che-
gou a vingar no direito públicouniversal, repelido, dc inicio,
pelo que havia de subalterno
na sua outorga, quando trans-
formava o mandatário num
moco de recados. O problemasurgira com os cahiers da fa-
se da Revolução Francesa, rece-
bidos pelos eleitos e que as as-
sembléias reduziram, desde lo-
go, a simples sugestões, impe-
dindo que valessem como obri-
gações inelutáveis. Desde a
Constituição francesa de 1791,
prevaleceu a tese que o depu-
tado representava o povo na
sua totalidade e não os eleito-
res que o houvessem escolhido.
Antes daquela Constituição,
uma declaração de 23 de ju-nho de 1789 já havia determi-
nado que os cahiers valiam
apenas como instruções, "con-
fiadas à consciência e à livre
opinião dos deputados escolhi-
dos". Um preceito íundamen-
tal, para dignificar o mandato
recebido e dar-lhe a indepen-
dência, que reforçaria a con-
fiança de toda a nação nos ho-
mens designados para o exer-
cício das faculdades legislati-
vas.

Essa reação contra o man-
dato imperativo nunca mais
deixou de valer como preceito
do direito público. Ainda há
pouco, num livro de 1951, Mir-
kine Guetzévitch alinhava não
menos de 14 Constituições eu-
ropéias que repeliam o man-
dato imperativo, entre elas as
Constituições da Alemanha
Ocidental, da Áustria, da Dina-
marca, da Itália, da Holanda c
da Suíça. Até mesmo na Cons-
tituição da Alemanha Oriental,
um país comunista, como
todos sabem, lá estava o precei-
to fundamental, segundo o
qual os "deputados represen-
tam o povo e estão na depen-
dência de sua própria conscièn-
cia e não de imposições de qual-

quer natureza". Por sua vez, a
Constituição da Alemanha
Ocidental não era menos cate-
górica ao dizer que us depu-
lados "representam todo o povoe não dependem de mandato ou
de instruções que não venham
de sua própria consciência'.
Nesse ponto, pelo menos, con-
tinuavam unidas as duas Ale-
manhas, fiéis à lição tle seus
grandes mestres, de Laband a
Jellinek.

¦ B ¦
Nunca foi outra a oiien-

tação das Constituições bra.si-
leiras, desde a Carta outorgada
em 1824. Até mesmo na Cons-
tituição semi-outorgada de
1967, fazia-se questão dc decla-
rai- que a Câmara dos Depu-
tados se compunha de "repre-
sentantes do povo" e não de
grupos ou de Partidos políticos.E se se trata de alguma função
em que esteja presente a idéia
da representação do povo, é
óbvio que o seu portador, sena-
dor, deputado ou vereador, está
agindo como representante do
povo e, em conseqüência, com a
liberdade que decorre de um
mandato popular e não de uma
imposição de quem quer que
seja.

Se essa é a doutrina paci-
fica, estabelecida no direito pú-
blico universal, como entender,
então, as exigências da fideli-
dade partidária? De certo
modo, a fidelidade é uma regra
interna dos Partidos políticos,
nunca urna obrigação que li-
mite a liberdade dos mandatos.
São coisas diferentes, que se
processam em instâncias tam-
bém diferentes. A assembléia é
livre e soberana. O mandato
imperativo repugna ao direito
público universal e também ao
direito público brasileiro, atra-
vés da tradição de todas as
Constituições políticas que até
agora vigoraram no país.

Sim, como entender então
os preceitos da Lei Orgânica
dos Partidos Políticos, quando

se opõem á liberdade dos mau-
datos eleitorais? De certo modo,
podem ale ser inquinados de in-
constitucionalidade, toda a vez
que venham a restringir man-
datos conferidos pelo povo e
não pelos Partidos políticos. A
perda do mandato por infideli-
dade partidária náo tem nc-
nhum preceito constitucional
a explicá-lo. O que se lè na
Constituição de 1967 é que são
conferidos pelo povo. A perdado mandato é uma decorrência
tia ênfase que se procura atri-
buir á disciplina, num regime
que não procura dissimular as
suas origens militares. Quandoa sanção cabível seria a exclu-
sáo do Partido, nunca a perdado mandato, que loi conferido
pelo povo e não pelos Partidos,
meros coordenadores no proces-so eleitoral.

É verdade que se invoca o
exemplo dos Estados Unidos
cm que os eleitores do chamado
colégio eleitoral se limitam a
reconhecer e a proclamar o re-
sultado que as urnas oferece-
ram, na apuração dos votos
populares. Mas esse colégio elei-
toral funciona como um órgão
de apuração, para traduzir em
votos dos Estados os sufrágios
depositados nas urnas popula-res. Nada mais do que isso.
Nada mais do que uma simples
operação de apuração, uma ope-
ração aritmética, não o cumpri-
mento de decisões partidárias,apenas o respeito ao pronuncia-
mento do próprio povo ameri-
cano. A eleição do Presidente
dos Estados Unidos só é real-
mente indireta no nome que
adotou. Na realidade, é uma
eleição direta subordinada a
uma apuração pelo voto dos
Estados. Tanto é assim que, dois
dias depois do pleito popular,
são passados os telegramas de
congratulações tanto do Pre-
sidente dos Estados Unidos,
como do candidato derrotado,
antes mesmo de se reunir o co-
légio eleitoral, para sancionar
a apuração que decorreu dos
votos registrados, por Estado e

Barbosa Lima Sobrinho
não em toda a nação. Mesmo
assim, não existe nenhuma
obrigação para os que .são desig-
nados para a composição dcs-
se colégio eleitoral, lil um autor
americano, Frank Darval, que,em The American Politica!
Sccnc (pag. 53) escreve que"esses eleitores estão legalmen-
te livres para fazerem uma es-
colha irrestrita". (Lcgully (rec
to cxcrcisc un unfietcrrctí choi-
cc).

É claro que tudo isso den-
tro de raciocínios e não em face
do arbítrio. Para o arbítrio,
tudo é permitido e basta existir,
para não precisar de argumen-
tos ou de lógica. Meu receio é
que, com a adoção de regras e
imposições dessa espécie, acabe-
mos chegando à época e aos
usos do tempo das capitanias
hereditárias. Com o voto quedeixou de ser secreto, com a Lei
Falcão que eliminou a pro-
paganda gratuita, estamos
usando botas de sete léguas na
caminhada para trás, deixando
assombrados os caranguejos de
nossas praias. Até mesmo as ex-
ceções e as rcbeldias não che-
gam a ser recomendáveis,
quando vemos como fruto da
eleição indireta, em colégios
eleitorais aperfeiçoados pelo
pacote de abril, a escolha do
Sr Maluf, para prova de que os
equívocos não podem correr
apenas por conta dos erros do
povo, no tempo das eleições cli-
retas.

E será que a denúncia de
corrupção valerá apenas paradeterminar, não a abertura de
inquéritos que as examinemv
mas tão-somente a prisão dos
denunciadores, homens de tão
alta responsabilidade que exer-
ciam cargos dos mais impor-
tantes no Brasil? Como eram
diferentes, em 1964, a língua-
gem adotada e as provdicncias
tão aplaudidas contra a sim-
pies suspeita de corrupção!
Quem mudou, afinal? O Natal
ou a Revolução?

TURMAS TAMBÉM À NOITE

"Quando você escolhe
apartamento quer a melhor
jogada, certo? Então agarre
essa: apartamento com sa-
lão, 2 quartos, suíte, terraço,
boa cozinha, dependências e
garagem. Edifício em cen-
tro de terreno. Isto tudo fica
na Tijuca, na Visconde de
Itamaraty 68, uma rua tran-
qüila, mas que, ao mesmo
tempo, fica perto do comer-
cio. E sabe quanto custa esta
bela jogada? Apenas 1.121
cruzeirinhos mensais, com
financiamento em 15 anos.
De grandes lançamentos
você sabe que eu entendo,
certo?"

VISCONDE DE
ITAMARATY, 68
Enlre Soares Kilho e S. Francisco Xavier
depois da Av. .Maracanã
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E ainda tem
uma grande jo-
gada: cobertura
com 3 vagas na
garagem.

Memorial da
Incorporação
Matricula 1121.
Folhas 2(il
Livro 2K in" Ofício
em 7 3 ~H a parlirdi- I 3'1I min .sinal- .-,
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Ex-Ministro diz
que nação exige
resposta a Abreu

Hão Paulo — O ex-Ministro cia In-
dústria o do Comércio, Severo Gomes,
acha que "a nação tem direito a uma
satisfação" por parte da.s autoridades,
diante da.s acusações do General Hugo
Abreu de chio membros do Governo es-
tão envolvidos em corrupção e servindo
a Interesses multinacionais.

O Sr Severo Gomes discorda entre-
tanto da posição do líder do MDB no Se-
nado, Paulo Brossard, que acha que o

próprio Governo não pode conduzir as
investigações "porque nesse episódio ele
deve ser Investigado", Para o cx-Mlnis-
tro as pessoas atingidas — Srs Golbery
do Couto Silva, Heitor Aqulno e Hum-
berto Barreto — não só têm o dlivlto
como o dever, a obrigação de pedir so-
corro à Justiça, para se defenderem, pa-ra darem uma satisfação pública".

Por ter esse ponto-de-vista, o ex-
Ministro elogiou o Sr Delfim Neto, que

acusado pelo ex-DepufcadO Francisco
Pinto de receber comissões nos negócios
entre () Brasil e a França, quando era
Embaixador em Paris, anunciou o pro-
póslto de processar judicialmente o ex-
parlamentar baiano.

Segundo o Sr Severo Gomes, a po-sição do Governo de não divulgar os no-mes de pessoas envolvidas em corrup-
ção por respeito à dignidade humana,
conforme esclareceu o Coronel Ruben

Ludwig "é uma injustiça para com oa
que não são corruptos" e mesmo para
que os que os vêem envolvidos nessas ir-
rcgularldades.

<*— Isso prova que hã um julgamen-to secreto, o que é ainda mais grave, porque não se sabe em quais tribunais, em
que circunstancias, cm quais códigos es-sas pessoas são enquadradas. Esse segro-
do é uma Injustiça para com aqueles
que procedem corretamente.

FERRO SUNBEAM. AUTOMÁTICO.
Esquertta.em poucos segundos.
À Vista
229,
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ELETROFONE GRUNDIG LOVE STUDIO 195.
Com 2 caixas acústicas estéreo box e tampa
de acrílico.
Sem Entrada À Vista
12x565, 4.430, v
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GRAVADOR COLLARO CS-605. Com auto-stop.
Microfone embutido. Produzido na Zona
Franca de Manaus.
Sem Entrada À Vista
12x230, 1780, ^^^-<^ *

TAPE-DECK EVADIN TD-7218. Com contagiros
para medir a posição da fita. Controles
deslizantes. Produzido na Zona Franca de
Manaus.
Sem Entrada À Vista
12X825, 6.390,

MÁQUINA DE
ESCREVER
OLIVETTI MS-35.
ideal para
escritório ou casa
Sem Entrada
24 x 262,
À Vista
2,
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CONDICIONADOR DE AR CÔNSUL CA-2511.
Com 1 HP. 10.000 BTU. 110 vorts. Painel
bonito e moderno.
A Vista
5.990,

TV SANYO CTP-8705, (26"). 66 cm. A cores
Imagem sem distorções. Produzida na Zona
Franca de Manaus.
Sem Entrada Á Vista
12x2.220, 18.890,

FOGÃO SEMER RADIANTE 3040. Console.
Com 4 bocas. Gás de rua ou engarrafado.
Nas cores azul ou vermelha.
A Vista
1.930

refrigerador General electric
GRC-3715. Super luxo. Com depósito para
água e torneira externa. Nas cores branca, azul,
vermelha ou amarela. ...
Sem Entrada A Vista
24x675, 7.680,

TV NATIONAL TC-204, (20"). 51 cm. A cores.
Com garantia integral de 1 ano.
SemEntrada ÀVista
12x1.888, 14.880,

REFRIGERADOR GENERAL ELECTRIC
GRC-3012. Super luxo. Com 290 litros. Porta
totalmente aproveitável. Nas cores branca,
azul, vermelha ou amarela.
Á Vista
4.980,

MAQUINA DE LAVAR LAVINIA 4, Super
automática: Lava 4 quilos de roupas secas de
só vez. Nas cores azul ou branca.
Sem Entrada: Â Vista
24x518, 6.390,
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TV SANYO CTP-6707. (20"). 51 cm. A cores.
Equipada com timer: você programa seu
aparelho para desligar automaticamente.
Produzida na Zona Franca de Manaus.
Sem Entrada Á Vista
12x1.748, 14.730,
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CONDICIONADOR DE AR GELOMATIC.
Com 7.000 BTU. Mais üma tecnologia
Westinghouse.
Sem Entrada À Vista
24x418, 4.990,

TV PHILCO B-819. (17"). 43 cm. A cores.
Sintonia fina automática. Produzida na Zona
Franca de Manaus. „
Sem Entrada A Vista
24x918,11.410,
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MÁQUINA DE COSTURA SINGER PONTO DE
OURO 660/331. Equipada com motor. Portátil.
À Vista
2.480,
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REFRIGERADOR CÔNSUL ÉT-3513. Gran Luxo.
Porta magnética. Nas cores branca, azul,
vermelha ou amarela. V .v
ÀVista
6.120,
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TV PHILIPS K-202. (18"). 48 cm. A cores.
Perfeição na cor, no som e na imagem.
Sem Entrada A Vista
12x1.508, 12.770,
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Comício pessedista
aguarda Figueiredo
amanhã em Campos

O General Figueiredo será recebido
amanhã, cm Campos ao estilo pessedista:
Uma caravana de políticos arcnlstas dos
17 municípios do Norte fluminense vai es
porá-lo no Aeroporto Bartotomeu Lis-
sanclro, com faixas, galhardotes e bate-
ria de escolas de samba. A noite, o co-
micio da Praça São Salvador, com a pre-
senca do General, será puxado pelo can-
tor Jair Rodrigues.

Do aeroporto, o candidato arenista à
Presidência da República vai para o ga-
blnete do Prefeito campista, onde rece-
berà comissões de universitários, dos
plantadores de cana, dos uslnelros, da
Associação Rural da cidade e de „() Sin-
dieatos de diferentes categorias.

No sítio
O General João Baptista de Figueire-

do passou o dia de ontem em seu sitio de
Nogueira, no interior do Estado, com o,s
irmãos Guilherme e Luis Felipe, ncom-
punhado de suas mulheres e filhos, do
Capitão Mare.on, do Major Djalma e do
advogado José Davy.

Eles ficaram no sitio apenas até às
17h3nm, segundo o Sr Guilherme FÍgucl-
do, porque estava faltando água, "gra-

cas a Prefeitura de Petrópolis, t|Ue é do
MDB". o Prefeito da oldade, eleito cm
7(1, entretanto, é da Arena.

o candidato da Arena à Presidência
da República viajará ainda hoje pau. o
cidade de Santa Cruz, no Rio Grande do
Sul, onde participará da Festa do Fumo
voltando logo depois para o Rio tle Ja-
neiro.
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FAQUE1RO WOLFF MONICA.
Com 53 peças. Em aço inox.
À Vista
749,
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REFRIGERADOR FRIGIDAIRE L-230. Luxo.
Com 230 litros e 8 pés. Na cor azul.
À Vista
3.930,
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TV PHILCO B-265/2. (12"). 31 cm. Luxo.
Funciona em 110/220 volts ou ligado à bateria
de 12 volts.
Sem Entrada À Vista T
12x395, 3.520,
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TV PHILCO B-826. (26"). 66 cm. A cores.
Com controle remoto de 8 funções.
Sem Entrada Â Vista
12x2.380, 19.990,

MÁQUINA DESLAVAR BRASTEMP ESPECIAL
BL*E-61. Lava por agitação e enxuga por

j centrifugação. Na cor branca. i
À Vista
6.820,

PHILCO
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TVTELEFUNKEN 563. (22"). 56 cm.
A cores. Soai frontarFM instantâneo.
Sem Entrada ÀVista
12x1.658, 

'13.530,

l acores Sb

REFRIGERADOR BRASTEMP BRE-44-D.
Duplex. Com 440 litros. Nas cores branca,
azul, vermelha ou amarela.
À Vista
9.380,
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CONDICIONADOR DE AR PHILCO F-25 C-31.
Com 1 HP. 10.000 BTU. 110 volts. Perfeito
clima de montanha.
Sem Entrada À Vista
24x665, 7.780,
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TV SHARP 2006. (20"). 51 cm, A cores. Teia
retangular com visão total. Produzida na Zona
Franca de Manaus.
Sem Entrada ÀVista
12x1.593, 13.490,
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FOGÃO BRASTEMP BFC-51-G. Super luxo.
Com 4 bocas. Special line. Gás de rua ou
engarrafado. Nas cores branca, azul, vermelha
ou amarela.
Sem Entrada À Vista
24 x 368, 4.280, LIQÜIDIFICADOR

SUNBEAM
TROPICAL.
Com 5 velocidades.
Tampa à prova de
vazamento.
Sem Entrada
5x188,
ÀVista
758,

MÁQUINA DE COSTURA SINGER.BIONiCA
270/605, Gabinete equipado com motor.
Em nogueira.
Sem Entrada ÀVista
12x765, 6.220,

GRILL
CHURRASQUEI-
RA GENERAL
ELECTRIC. Faz
saborosos lanches
em poucos
minutos.

A Vista
748,
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TV TELEFUNKEN 443-T. (1,7"). 44 cm. Som
frontal de clareza absoluta.
Sem Entrada ÀVista
24 x 298, 3.630,

>r

ESPREMEDOR DE
LARANJA WALITA
ES-100. Faz
deliciosos sucos.
ÀVista 379,
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CONDICIONADOR DE AR PHILCO F-19 P-81
Com 7.400 BTU. 110 volts. Refrigeração
perfeita no seu ambiente.
Sem Entrada ÀVista
24x558, 6.970,

_^3_L
PANELA DE
PRESSÃO
MARMICOC. •
Com 2 1/2 litros.
Para a dona-de-
casa moderna.
AVista
169,
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BARBEADOR
PHIÜSHAVE
HP-11'26iFazum
bàrbear macio,
sem irritar.
Sem Entrada
5X208,
À Vista
838,
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MOTOR SINGER.
Com dupla velocidade.
Nas cores branca ou
preta.
ÀVista
438,

e
coisa
nossa
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TELE-JOGO PHiLCO
Diversão para todas as
idades. Liga em qualquer
televisor.

ÀVISTA

1,83®,

o
o
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M1NICASSETE PHILLIPS
N2208

RÁDIO PHILCO B-469 RÁDIO GRAVADOR COLLARO Pilha e luz
Super transistone, 3 faixas,

2 ante nas.

A VíSTA

cr-2io-am:fm
Microfone embutido.

À VISTA

2.990,
381,

Tomada para gravação
direta. Microfone embutido.

À VISTA

oiíSx

m

SEM ENTRADA *
ou 12 X

SEM ENTRADA
• ««•««««<»•••*••••• o «*>« o©oe©«ea«ooo©©<í®«o0»©e©

•
BICICLETA CALO! 10 ô
70 marchas, freios de alta •

;;JA\ ^hW**>0*' segurança. •

•
À VISTA •

o

526, :ou 72 x
SEM ENTRADA £

• •••«•••••••••• «i • • •

ELETROLA PHILLIPS GF-133
Portátil, a pilha ou corrente.

A VISTA

1.170,

ELETROLA DE MESA SON ATINA' Pilha e luz.
Taca-discos de3 velocidades

Portátil.

À VISTA

960,

Os últimos tempos de
Betty Ford, ex-Primeira
Dama áos Estaáos Uni-
ãos, não foram áos mais
suaves: uma operação
que lhe tirou um seio
atacaão por câncer, pro-
blemas familiares com os
filhos, um tratamento
prolongaáo ãe alcoolis-
mo, agravaâo por uma
dependência de drogas
tranqüilizantes, isso tu-
do ãepois ãa derrota de
seu marido nas eleições
de 1976. É natural que
ela, depois de atravessar,
sempre sorridente, estas
auras atribuições, qui-
sesse recomeçar uma eta-
pa com cara nova. Sex-
la-feira à noite mostrou
pela primeira vez em pú-
blico (D) os resultaâos
ãa plástica a que se sub-
meteu, num jantar em
Los Angeles em home-
nagem a Fred Astaire

Jornais dc
N.Iorque
se dividem

Nova Iorque — Depois dte
conduzir o Sindicato dos
Impressores a uma greve
contra os trsê maiores 'lia-
rios de Nova Iorque, o lider
sindica] William Kennedy
afirmou que as negociações
não eram concluídas porucie
os diretores-propriecári-s
dos jornais estavam dividi-
dos. "Cada um quer urna
coisa diferente", disse Keu-
nedy.

Há cerca de 10 dias, a cli-
visão tornou-se notória. Rn
pert Murdoch, "'nno do New
York Post, deixou de nego-
ciar em conjunto com o
New York Times e o Daily
News para fazer um acordo
direto com todos os cinco
s.ndicatos em greve. O Post
prometeu dar aos sindicatos
tudo o que eles eventual-
mente conseguiram dos ou-
tros dois jornais.

A manobra permitiu que
Murdoch voltasse a rodar
seu jornal na qutota-felra
de manhã, e os nova-iorqui-
nos — que há oito semanas
não liam nenhum grande
jornal de Nova Iorque —
camparam quase todos os
exemplares da tiragem de
1 milhão de cópias que o
Post conseguiu Imprimir.
Executivos do Post, que an-
lies da greve tinham uma
tiragem de 620 mil exem-
plares, disseram que o jor-
nal conseguirá manter cer-
tamente todo ou pelo me-
nos parte dos anúncios e lu-
cros, mesmo depois que o
times e o News voltem a
circular.

Os dono; do Times e do
News esperam qua ;sto não
aconteça e qualificaram
Murdoch d e oportunista.
Por outro lado, ao voltar às
bancas, o Post passou a
pressionar os outros jernáis
para que eles encontrem
uma solução rápida para o
problema.

Smith chega a Washington
em caráter "não oficiar

Washington — O Primeiro-Ministro
roclesiano, lan Smith, chegou ontem a
Washington para uma visita a convite
de um grupo de 27 senadores norte-
americanos, liderados pelo Senador S. I.
Hayakawa. e sua presença já se trans-
formou em problema diplomático.

Smith, que é éx-piloto de combate
da RAF, solicitou permissão para depo-
sitar uina coroa de flores no túmulo do
soldado desconhecido no cemitério cie
Arlington, mas seu pedido não foi aten-
dido. O Subsecretário de Estado, Richard
Moose, disse que o Departamento de Es-
tado não pretende dar à visita de Smith
um caráter oficial, mas deixou claro que
seu Governo deseja assinalar que a deci-
são não "representa nenhum tipo de vin-
gança contra os rodesianos brancos".

Com Vance

O Premíer rodesiano deverá reunir-
se na segunda-feira com o Secretário
de Estado, Cyrus Vance, para expor seus
pontos-de-vista sobre o funcionamento
do acordo interno e do atual Governo
de transição. Smith viajou acompanhado
pelo Reverendo Ndabaninji Sithole, um
dos membros negros do Conselho Exe-
cutivo do Governo provisório.

O Departamento de Estado vacilou
durante duas semanas diante da possi-
bilidade de conceder a Smith visto de
entrada nos Estados Unidos, por causa
da atual situação na Rodésia e devido
ao regime rodesiano ser considerado ile-
gal pelas Nações Unidas. Funcionários
do Governo norte-americano acreditam
que a visita de Smith poderá acelerar o
processo para a realização dc uma reu-

nião que inclua todas as partes interes-
sadas, inclusive os guerrilheiros da Fren-
te Patriótica.

Hayakawa, de 72 anos, que convidou
Smith para visitar os EUA, é Senador
republicano pela Califórnia e um dos
mais conservadores do Senado. Especia-
lista em Semântica e professor da San
Francisco State University, Hayakawa
disputou a cadeira no Senado com John
Tunney, em 1976, vencendo por uma
margem de 50 votos a 48. Hayakawa se
beneficiou de uma disputa acirrada en-
tre Tunney e Tom Hayden, que dividiu
o voto dos liberais, deixando para o Sp-
nador o voto maciço dos conservadores.

Protesto

Em Nova Iorque, o Conselho de Sc-
gurança iniciou ontem um debate sobre
a Rodésia que contou com a presença
do Secretário-Geral da ONU, Kurt Wald-
heim, e que começou horas depois da
chegada a Washington do Prender ro-
desiano. O tema do debate foram as
severas criticas dos países africanos à
decisão dos EUA de conceder visto de
entrada a Smith.

Alguns paises afirmam que a deci-
são norte-americana é uma violação das
resoluções da ONU. O Governo dos Es-
tados Unidos, por sua vez, alega que
Smith foi convidado por 27 senadores e
que mesmo assim não quer perder ne-
nhuma oportunidade para tentar encon-
trar uma solução pacifica para a quês-
tão rodesiana.

Decisão de Zâmbia reúne africanos
Lusaka — Os Presidentes dos pai-

ses africanos negros que apoiam a lu-
ta de guerrilhas na Rodésia seguiram
ontem para Lusaka, para participar
de uma conferência de cúpula de
emergência convocada às pressas após
inesperada decisão do Presidente da
Zâmbia, Kcnneih Kaunda, de abrir as
fronteiras de seu país com a Rodésia.

Ameaçado diante da perspectiva
dc um colapso econômico total, Kaun-
da anunciou na sexta-feira que reabri-
ria a fronteira da Zâmbia com a.Ro-
désia para permitir que cerca de 00
mil toneladas de fertilizantes pudes-
sem ser transportados através das ro-
dovias rodesianas para as plantações
dc milho zambianas. Os fertilizantes
estão em Maputo, aguardando cm-
barque.

O Presidente da Tanzânia, Julius

Nyerere, seguiu na sexta-feira para
Moçambique, pouco depois de tomar
conhecimento da decisão de Kuanda,
que ameaça a unidade dos cinco pai-
ses africanos da Linha de Frente.
Nyerere, que está em Maputo confe-
renciando com o Presidente Samora
Machel, deveria seguir ontem mesmo
para Lusaka acompanhado do líder
moçambicano,

Agostinho Neto, Presidente de An-
gola, deverá também participar da
conferência na Zâmbia, mas ainda
não se sabe se o Presidente do quinto
pais da Linha de Frente, Seretse Kha-
ma, de Botswana, estará presente.
Kuanda fechou a fronteira com a Ro-
désia em 1973, cm solidariedade aos es-
forços dos países negros africanos,
para acabar com o regime dc mino-
ria branca rodesiano.

Mobulii irá a
Kinshasa — O Presidente do Zaire,

Mobutu Sese Seko, visitará Angola ain-
da este mês a convite do Presidente
Agostinho Nctc — informou a agência
oficial de noticias do Governo de Kins-
hara. AZAP. Segundo a agência, a via-
gem já foi comunicada por Mobotu ao
Conselho Executivo.

Na oportunidade, o General expli-

Angola este mês
cou que a visita ''será novo passo no in-
tuito de normalizar as relações entre os
dois paises que estiveram tensas devido
às guerras ocorridas na Província de
Shaba" lex-Catanga). No último confli-
to. que terminou com a intervenção da
França e da Bélgica, o Zaire acusou An-
gola de permitir que os guerrilheiros ca-
tanguenses partissem do seu território.

14 de Outubro -10 hs ¦ Natal
PARQUE ARISTÓFANES FERNANDES

Durante a III Exposição da Raça,
o 1." Leilão Nacional de Guzerà, reunirá na cidade de Natal,

Rio Grande do Norte, o melhor do Guzerà brasileiro.
Trata-se de oportunidade única, para aquisição de excelentes

¦ •;, reprodutores e animais de elite, vindos dos planteis
de cabeceira de todas as partes do pais, que serão vendidos

livremente, pela melhor oferta e sem lance minimo.

BANCOS: BRASIL, BANORTE, BRADESCO, REAL
E BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.

Leiloeiro:Trajano Silva

PROMOÇÃO:GOVERNO DO ESTADO DO R. G. DO NORTE
e ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE GUZERÀ DO BRASIL^
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Hanói lança
desafio a
chinês
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Malcotm Browitc
Tha Nqw York Timai

Nações Unidas — Um alio
funcionário vietnamita acu-
soa a China dc prejudicar
delibcradamcnle os esforços
de guerra do Vietnam con-
tra os Estados Unidos e de-
clarou que devido às aluais
ameaças dc Pequim o Go-
verno de Hanói se defronta
com a possibilidade dc uma
nova guerra, desta vez con-
tra a China.

Essas e outras acusações
contra a China jazem parte
de uma longa entrevista
que o Vicc-Ministro do Ex-
terior vietnamita. Nguycn
Co Thach, concedeu quar-
ta-feira ao The New York
Times. Ele está em Nova
Iorque para participar das
sessões de abertura da As-
scmblúia-Geral das Nações
Unidas.

DIFAMAÇÃO SECULAR

Suas declarações foram n
mais áspero comentário pú-
blico de uma autoridade
vietnamita sobre a China
depois que lima velha dis-
puta entre os dois paises vi-
zinhos levou à expulsão pe-
lo Vietnam. ha alguns me-
ses, de habitantes de ori-
gem chinesa.

Durante dois meses, nego-
ciadores chineses e vietna-
mitas discutiram o proble-
ma em Hanói, mas a China
na semana passada suspen-
deu as sessões. Autoridades
chinesas daqui citaram seu
negociador em Hanói,
Chung Hsi-mung. como ten-
do dilo que "durante as
conversações os vietnamitas
criaram uma séj-ie de inci-
dentes violentos, como a cx-
pulado, seqüestro, prisão e
até mesmo assassínio dc
nacionais chineses na jron-
teira e lambem em Hanói".

Os chineses acusaram,
entre outras coisas, que for
ças de segurança em Hanói
usaram dc água c gàs lacri-
mogènio contra cerca dc
100 chineses num hotel pró-
ximo a uma estação ferro-
viária de Hanói na noite de
11 de agosto.

Thach disse que os pro-
blemas surgidos com a "re-
partição voluntária" dc chi-
neses de origem eram me-
ramente parte de uma dis-
puta mais complexa com a
China, cujas raízes residem
na história dos dois paises.

O incidente de 11 dc agos-
to, disse, "é apenas o mais
recente da secular tradição
chinesa de nos difamar". E
prosseguiu: "Eles nos acu-
sam de odiar os chineses
residentes no Vietnam, mas
por que deveríamos
odiá-los? Sc não odiámos
os japoneses, franceses c
americanos, que já foram
nossos inimigos, por que dc-
veríamos odiar os chineses?'

Indagado se o Vietnam
receia s e r i a m ente uma
guerra em grande escala
com a Chinm, Thach res-
pou deu: "Evidentemente,
esperamos que haja paz,
mas se adotarmos uma po-
sição de av es tr uz , certa-
mente acabaremos c o m
uma guerra em nossas cos-
Ias, e por isso temos de nos
preparar para o pior".

POSIÇÃO INDEPENDENTE

O Vietnam travou várias
guerras contra a China du-
rante os últimos 2 mil anos
e muitos dos heróis nacio-
nais do país são lembrados
por suas façanhas militares
contra os chineses.

"Nossas dificuldades com
a China datam de muitos
anos e nada tem a ver com
o fato de sermos aliados da
União Soviética", disse
Thach. "Tome como exem-
pio nossa guerra contra os
Estados Unidos. A China
provocava um estrangula-
mento nos suprimentos que
recebíamos (dos soviéticas).
Nos atrasavam de muitas
maneiras, porque queriam
que a guerra se arrastasse
para sempre, se possível".

Indagado por quê, respon-
deu: "A China queria usar
nossa luta como um instru-
mento politico paru pre-
judicar a détente soviético-
americana. Queriam mono-
polizar a luta pdra con-
limiar jogando a carta da
détente.

"Acima de tudo, manipu-
laram os suprimentos para
impedir que nos aliássemos
aos soviéticos. Fizeram
conosco o que se diz que o
Rei Faiçal, da Arábia Sau-
dita, disse certa vez para
Nasser: "Nunca dê comida
demais para seu cachorra.
Deixe-o com fome, porque
assim ele ficará sempre ao
seu lado". Mas nós não
somos cachorros de nin-
guem, disse Thach.

"Durante a guerra —
continuou — corria uma pi-
cida entre o s jornalistas
ocidentais que dizia que "os
chineses lutarão até o úl-
timo vietnamita" e a im-
prensa americana não fazia
idéia o quanto havia de ver-
dade nisso".
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Senado dos EUA. reavalia a
diplomacia no Hemisfério

Washington — Durante três
dias da semana passada uma sub-
comissão do Senado discutiu aqui
as relações entre os Estados Uni-
dos e a América Latina. A.s quês-
toes levantadas foram as mais
singulares. Como, por exemplo, a
que foi proposta pelo professor de
História da Universidade de Wins-
consln, Thomas Skidmore, sobre se
o dinheiro dos contribuintes nor-
tc-americanos por acaso estaria
sendo usado em operações cober-
tas para influir nas próximas elei-
ções e ganhar votos no Brasil be-
ueíiciando candidatos simpáticos
ao Governo Carter.

Do outro lado, num tom bem
diferente, o porta-voz da Associa-
ção das Câmaras de Comércio La-
tino-Amerlcanas, Alexander Per-
ry, criticou a política de direitos
humanos desta mesma Adminis-
tração por conta dos prejuízos
causados: entre 2,5 a 5 bilhões de
dólares, segundo ele, estavam
sendo perdidos em encomendas
transferidas para outros países
cujos Governos têm estômago su-
íiciente para conviver com regimes
fechados, ditaduras ou sistemas
grosseiramente repressivos. Mas
bons pagadores.

Uni ponto cie
equilíbrio

Entre os extremos, os três dias
de debate promovidos pela Subco-
missão do Senador democrata de
Minnesota, Paul Sarbanes, deixou"um saldo favorável". Os debates
terminaram na sexta-feira numa
sessão monótona e fria, em que o
Subsecretário de Estado para As-
suntos Interamericanos, Viron Va-
ky, habilmente descartou-se das
perguntas mais embaraçosas, e
onde a única estocada politica
mais dura veio do Senador repu-
blicano de Nova Iorque, Jacob Ja-
vits: segundo ele, "faltava sofisti-
cação" no exercício e na prática
das relações com o heterogêneo e
complexo bloco latino-americano.
Considerando-se que os republica-
nos em geral têm aberto suas ba-
terias contra a política externa do
Presidente Carter, as observações
do Senador Javits não foram de
espantar.

Na média, entretanto, os de-
poimentos apresentados por pes-
soas de tendências distintas e
meios-ambientes tão v a r i a d os
quanto o Conselho Nacional de
Igrejas e o Council of the Ameri-
cas i.que congrega empresários de
grande porte», o Departamento do
Tesouro e o da Defesa, professores
como Albert Fishlow e o próprio
Skidmore, deixaram a impressão
de que está crescendo uma clara e
forte consciência sobre os proble-
mas da região. Uma semana an-
tes, o ex-Secretário de Estado Hen-
ry Kissinger tinha falado a empre-
sários brasileiros num tom forte-
mente crítico sobre a forma pela
qual têm sido conduzidas as quês-
toes na área. De qualquer forma, o
consenso sobre o caráter hetero-
geneo das diferentes economias e
estruturas políticas na região é
transparente. Afinal de contas —
disse um dos que foram depor —
o Citybank de Nova Iorque tirou
no ano passado 20% dos seus lu-
cros de um único pais latino-ame-
ricario, o Brasil.

Fishlow: a longo prazo
O depoimento apresentado pe-

lo professor de Yale, Albert Fish-
low, foi um dos mais completos e
abrangentes sobre o desenvolvi-
mento da região num periodo re-
cente. Fishlow bateu em duas te-
cias ultra-sensíveis e que em ge-
ral incomodam profundamente
tecnocratas ou porta-vozes de re-
gimes autoritários: endividamento
externo e distribuição da renda.

Mas ele — que viveu no Bra-
sil e é um perito em assuntos eco-
nômicos brasileiros — também vi-
rou suas baterias contra os Esta-
dos Unidos, ao considerar as quês-
toes de comércio que parecem ine-
vitáveis com a criação de novas
barreiras alfandegárias. Segundo o
ex-diretor do Departamento de
Economia da Universidade da Ca-
lüórnia, não apenas será mais di-
íicil daqui para a frente sustentar
taxas altas de crescimento mas
ainda deve-se levar em considera-
ção a capacidade que terão os Go-
vernos para não só "dar lugar ao

crescimento como também a uma
distribuição mais equltativa dos
seus beneficios potenciais".

Em linguagem simples, seu
pensamento pode ser traduzido da
seguinte forma: os paises da re-
gião encontram-se altamente en-
dividados. "Neste momento, in-
cluindo todos os empréstimos, com
garantia pública ou não, a região
deve cerca de 80 bilhões de dóla-
res. O Brasil e o México sozinhos
respondem por cerca de uma
quarta parte da divida de "todos"
os paises em desenvolvimento".
Fishlow afirma que, ao se endivl-
darem, os Governos resolveram
transferir os sacrifícios para mais
tarde, com o que puderam manter
boas taxas de crescimento. Mas,
na medida em que tenham de pa-
gar, os novos Governos terão de
exportar mais do que importar.
Com isto, estarão transferindo pa-
ra o exterior bens que poderiam
estar sendo consumidos pelo povo.
Assim, "a acomodação (às novas
circunstancias) será feita em pre-
juízo do crescimento". E o que po-
de ser pior: como as economias
mais subdesenvolvidas competem
internacionalmente ãs custas de
mão-de-obra mais barata, além de
desprovida de poder sindical, os
custos da compressão para pagar
as dividas serão mais sentidos pe-
los pobres, na medida em que o
bolo, crescendo, menos terá fatias
menores para distribuir. No en-
tanto, ele também observa que o"problema da divida é um proble-
ma de comércio", deixando aberta
a porta para um debate que será
intenso daqui para a frente. Isto
porque as indústrias de exporta-
ção dos paises mais pobres estão
enfrentando a quase total resis-
tência das indústrias similares
nos Estados Unidos e em outros
países plenamente desenvolvidos,
as quais não querem desaparecer
pela competição externa.

O depoimento do Subsecretá-
rio de Estado Assistente para As-
suntos Interamericanos, Viron Va-
ky, lembrou os bons tempos de Te-
rence Todman, hoje Embaixador
em Madri. Embora nos bastidores
Vaky possa ser considerado mais
um atuante que Todman te talvez
menos tolerante que ele com os re-
gimes de ultradireita) não se pode
dizer que ele a esta altura conti-
nua a contar com todo o apoio que
teve dos grupos liberais ao assumir
o cargo. Ao se referir à política de
direitos humanos, um dos pontos
mais sensíveis e cruciais da estra-
tégia externa do Governo Carter,
ele usou expressões tão cuidado-
sas como "sim, foi um grande pas-
so", ou "foi necessária" e o ciássi-
co "forçou todas lideranças a le-
varem (essa mesma política) em
conta", "não mais a ignorando".

O que é uma verdade, e foi re-
conhecido até pelos grupos liberais
mais agressivos e mais críticos em
relação ao Departamento de Esta-
do nos tempos do Subsecretário
Terence Todman. De qualquer
forma, o esvaziamento de cadeias
e alguns sopros de liberdade e li-
beralidade politica em vários pai-
ses da região ainda parecem pou-
co para o porta-voz do Washing-
ton Of/ice on Latin America, Joe
Eldrige, um ex-missionário meto-
dista cuja organização representa
o Conselho Nacional de Igrejas, os
batistas americanos, a própria
União dos Metodistas e outros gru-
pos religiosos de forte peso politi-
co neste pais. Pois, a julgar pelo
seu pronunciamento na quinta-
feira passada, algumas brechas
sensíveis na "prática" da política
de direitos humanos podem levar
Governos fechados a acreditar que
basta "ter pulso" para mais cedo
ou mais tarde conseguir passar
por cima do Departamento de Es-
tado."Recentemente" — disse ele —
"o Governo silenciou completa-
mente ao votar a favor de um em-
préstimo a juros subsidiados para
o Paraguai no BID, destinado a
um projeto de saúde em áreas ru-
rais. O Governo paraguaio deu
uma grande repercussão a isso e a
Embaixada americana agora se
acha muito desacreditada em seus
esforços para lidar com os proble-
mas de direitos humanos que ain-
da ocorrem naquele país".

É bem verdade que o Departa-
mento de Estado tem reiterada-
mente dito que pode "tapar o na-
riz" e votar a favor de emprésti-

Noênio Spínóla
Correspondei.le

mos quando eles forem para "os
muitos necessitados". Como quer
que seja, o argumento não é mui-
to convincente para a igreja,
quando se trata de regimes onde
os direitos humanos encontram-se
em níveis de extrema degradação,
segundo seus próprios critérios.

Interesses afetados
Henry Geyelin, presidente do

Conselho das Américas, não é pro-
priamente alguém que se possa
considerar como carente de um
bom faro. A América Latina, dis-
se ele "é um grande mercado, com
320 milhões de habitantes e um
produto bruto de 400 bilhões' de
dólares, só ultrapassado pelo dos
Estados Unidos, União Soviética,
ou Japão, ou Alemanha Ociden-
tal".

Os Investimentos dos Estados
Unidos na América Latina sobem a
27 bilhões de dólares e suas expor-
tações e importações na área vão a
39 bilhões por ano. Por esses e ou-
tros motivos, ele acha que esse
mercado, que deixou de ser cativo
já há tempos, tem que ser conside-
rado cuidadosamente. "As empre-
sas têm sido capazes de mantê-lo
por sua própria conta" — disse
ele — "mas necessito da ajuda di-
reta e indireta do Governo". Geye-
lin também disse que "o programa
altamente laudatório dos direitos
humanos desta administração não
está sendo efetivamente imple-
mentado. Ao contrário, algumas
medidas tèm sido contraproduti-
vas. Questões morais nunca deve-
riam ser resolvidas por ação pu-
nitiva... particularmente quando
essas ações não têm consistência e
são aplicadas arbitrariamente".

A julgar por este pronuncia-
mento, não será muito difícil vol-
tar ao professor de História da
Universidade de Wisconsin, Tho-
mas Skidmore. Pois, segundo ele,"uma política de total não inter-
venção na América Latina é
simplesmente impossível". Skid-
more lembra que, até por ser
uma sociedade pluralista, os
Estados Unidos sempre terão
grupos agindo e inter-reagin-
do de formas diferentes. A quês-
tão que se coloca, nessas circuns-
tancias, é saber com que propósitos
a influência norte-americana se-
rá exercida.

Num país onde o Presidente
através de uma deliberação exe-
cutlva — por ele próprio citada
como a Ordem 12036 de janeiro
deste ano — deixou amplas mar-
gens de manobra para ações se-
cretas no exterior, o pior poderá
ser o envolvimento direto ao velho
estilo da CIA no Chile ou dos ma-
rines na República Dominicana,
se o passado pudesse voltar em to-
da a sua dramaticidade. Talvez
por bem conhecer a História e sa-
ber que em muitas vezes ela se re-
pete, Skidmore também perguntou
no Senado:

— Qual seria a nossa atitude
se os sandinistas ganhassem o gol-
pe na Nicarágua?

Em um ponto, contudo, o de-
poimento dos representantes do
Departamento de Defesa pareceu
satisfazer os grupos liberais que
freqüentam com assiduidade a Co-
missão de Relações Exteriores do
Senado. Pois lá foi dito que os Es-
tados Unidos, ano após ano, têm
perdido posição relativa como for-
necedores de armas à região. (Um
exemplo recente está nas incur-
soes soviéticas no Peru.) Singular-
mente, o Brasil e a Argentina fo-
ram apresentados ontem através
de perguntas do Senador Sarba-
nes como "países que podem pre-
encher os vácuos..."

Uma pergunta cuja resposta
ficou no ar. Em compensação,
com uma clareza surpreendente o
Departamento de Estado propôs ao
Congresso que "juntamente en-
contrem meios de manter o merca-
do norte-americano aberto e em
expansão, de forma a responder às
legitimas necessidades do Hemis-
ferio" voltadas para o crescimen-
to e a expansão do comércio.

A distancia entre as palavras
e a realidade dependerá não ape-
nas do próprio Congresso, mas
ainda de como o Governo consi-
dere a delicada questão dos sub-
sidios amplamente concedidos pe-
los paises em desenvolvimento
(Brasil inclusive) às suas exporta-
ções.
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FRIGIDAIRE CI.-360
Duplex- 360 litros.
Degelo automático.
Congelador independente
para 34 quilos.
Gnvela com capacidade
para mais de
4 quilos de carne.
Aproveitamento lotai
nas duas portas, com
divisões especiais para
garrafas de
qualquer tipo.
Pia lei ei ras
com diversos níveis
de altura.
Nas cores: azul, branco,
amarelo e vermelho.

1 IS

li
|

I! >'
il|i
lílI

FRIGIDAIRE L-230
230 litros.
Amplo espaço
interno.
Porta e gabinete com
divisões para todo
e qualquer tipo de
alimento.
Congelador com
capacidade para sete
quilos e meio.
Apresentada nas
cores azul e vermelho.
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DE SERIEDftDE,EFICIENCIA,BONS PRODUTOS E BONS SERVIÇOS.
Casas E^lFlZÕZílS oferecem a você a mais aperfeiçoada

linha de carpetes do Brasil: SommerIVflultípisÓ

Carpete Multipiso Ligné °FH™ DE LANÇAMENTO
Carpete Multipiso Loop Carpete
Carpete Sommer Velours Multipiso
Carpete Sommer 2001 Extrasoft: dh^MttHlil

1<7 m2
Casas te/iíLanjdas

Centro: R. Sele dn Setembro. 186-lei. 221 3313-221 3314
Tiiuca R. Conde de Bonfim. 41-B - lei. 254.3244 - 28-1.0593

Copacabana: R. Barata Ribeuo. 135 A e B - tel. 237 7556-257.5571
Meier R Herrtipngarda. 131 C e D-tel. 249 8355

^"CRUZEIRO
R. Barata Ribeiro, 316-A - lei. 255.5194 - 255.9031 n.SetedeSetcmbr 221.0664-221.6924 Av. Gomes Freire. 559 • loia e S/L - tel. 232 3385 - 252.8227

R. Barata Ribeiro. 194 - lo|as I KL. - lei. 255.4933 - 2J6 5766
R. Conde rie Bonlim. 519 - loja A • lei. 268 5967 - 288.0195
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Soviéticos
defendem
espiões

Moscou — A União Sovlé-
Mea pediu ontem que "se
ponha fim, Imediatamente",
ao processo movido em No-
va Jprsel contra dois cl-
dadãos soviéticos acusados
de atos de espionagem e
exigiu "seu regresso ao pais,
sem impedimentos".

A agência Tass qualificou
o processo por conspiração
dos dois funcionários sovlé-
ticos das Nações Unidas co-
mo uma "vulgar provo-
cação" dos serviços norte-a-
mericanos de informação e
declarou que as provas
apresentadas a o tribunal
Incluem "todos os tipos de
falsidades".

BERLINGUER EM
MOSCOU

Este foi o ataque mais
enérgico da imprensa sovlé-
tica à detenção e ao proces-
so dos soviéticos Valdlk
Aleksandrovich, de 39 anos,
e Rudotí Petrovich Chern-
bayev, de 43 anos. Ambos
foram acusados de dirigir
uma rede de espionagem
que pretendia se apropriar
de "alguns dos segredos
mais importantes dos Esta-
dos Unidos", seguindo o pro-
motor Robert dei Tufo. O
.processo judicial foi inicia-
do no dia 29 do mês passa-
do.

O secretário-geral do Par-
tido Comunista italiano,
Enrico Berlinguer, deu ini-
cio ontem, em Moscou, a
três dias de conversações
com os dirigentes soviéticos
mantendo um encontro
com Mikhail Suslov, o mais
prestigiado ideólogo do Kre-
mlin. Durante as visitas an-
teriotes de Belinguer a
Moscou, Suslov — que, ao
contrário das outras vezes,
não foi recebê-lo no aero-
porto —- foi sempre o inter-
locutor direto do lider co-
miunista italiano.

Moscou amanheceu on-
tem engalamada coim ban-
deiras vermelhas, faixas e
retratos de Vladimir Hich
Lênine, para comemorar o
primeiro aniversário da ter-
ceira Constituição soviética.
Grandes retratos de Lênine
e um cartaz de 10 metros
de altura do Presidente
Leonid Brejnev se destaca-
vam na Praça Mayakovsky.

Vance e
Gromyko
fixam data

Washington — As mego-
ciações sobre limitação de
armas estratégicas (SALT)
serão reiniciadas, no próxi-
mo dia 22, em Moscou, en-
tre o Secretário de* Estada
norte-a me ricano Cyrus
Vance e> o Ministro das Re-
laçpes Exteriores da União'
Soviética, Andrei Gromyko
— anunciou ontem o De-
partamento de Estado.

Estas entrevistas, resul-
tantes de decisão tomada
por ocasião da recente visi-
ta de Gromyko à Casa
Branca, poderão ser as úiti--
mas ante® da realização,
nos Estados Unidos, de uma
reunião de cúpula entre o
Presidente Jimmy Carter e
o Chefe de Estado da Umião
Soviética, Leonid Brejnev.

Para tornar mais eficaz a
reunião de cúpula entre
Carter e Brejnev em de-
zembro' próximo, o Presi-
dentei norte-americano ten-
tara solucionar importante
divergência a respeita do
segundo Tratado de IAmà-
tação de Armas Estratági-
cas (SALT II), garantindo
o direita de construir inovo
bombardeiro comparável ao
modelo Backfire de Moscou
.— revelaram ontem fontes
do G o v e r n o norte-ameri-
cano.

As fontes acrescentaram
que Carter pretende fazer
uma "declaração explicita",
reafirmando as criticas do
Departamento de Estado e
do Congresso à questão do
bombardeiro, que talvez te-
rá que ser resolvida direta-
mente por Carter e pelo
Presidente soviético Leonid
Brejnev, possivelmente em
dezembro.

Segundo as fontes, o Se-
cretário de Estado Cyrus
Vance começou a trabalhar
nos planos provisórios para
a reunião de dezembro, estí-
mulado pelo progresso que
ele e o Ministro do Exterior
soviético, Andrei Gromyko,
obtiveram em sua mais re-
cente série de conversações
sobre o SALT.

Sírios ordenam cessar-fogo nos combates do Líbano
Beirute -— O comando da Força Árabe de Paz

no Libano, dominado por tropas sirlas, decidiu or-
denar um cessar-fogo, "em resposta ao desejo con-
junto expresso pelos Presidentes Ha fez Assad
(Siria) e Elias Sarkis (Líbano), para consolidar a
segurança e estabilidade" no pais, segundo uma de-
claração dos militares.

A decisão — que pede a todas as unidades "ob-
servarem uma cessação de fogo a partir das 20h
(15h de Brasília) e a não responderem às provoca-
ções, exercendo um máximo de autodomínio" — foi
tomada ao mesmo tempo que Sarkis se reunia com
Assad em Damasco, num encontro de urgência pa-
ra tentar pôr fim aos sérios combates das tropas
sírias contra as milícias cristãs conservadoras.

Choques de influência
Anteriormente, o Conselho de Segurança da ONU

solicitara o fim das hostilidades, mas o cessar-fogo
não foi adotado pelos lados em combate. Líderes
cristãos consideraram o apelo do Conselho de Se-
gurança um primeiro passo, mas exortaram as
Nações Unidas a desempenhar um papel mais atl-
vo para assegurar a imposição de um cessar-fogo.

No encontro de Damasco, a questão principal
da agenda de Sarkis e Assad era a Força Árabe de
Paz, cujo mandato expira a 26 do corrente. A For-
ça foi enviada pela Liga Árabe, com autorização do
Governo libanês, para manter a segurança no país
depois que a guerra civil de 1975-76 arruinou as es-
truturas do Estado, inclusive as forças de segu-
rança.

A controvérsia sobre o papel da força árabe
levou ao violento conflito atual entre os milicianos
cristãos e as tropas sírias da força mantenedora
de paz. Alegam os sírios que como única força de
segurança legítima no Líbano precisam ter autori-
dade para controlar as milícias e desarmá-las.

Os principais Partidos cristãos de direita, agru-
pados na Frente Nacional Libanesa, que controla as
milícias, acusam os sírios de quererem ocupar o Li-
bano e exigem sua retirada do país.

Embora não pareça existir relação entre o con-
fllto no Libano e a reunião de cúpula de Camp
David, a verdade é que a luta lá se intensificou
desde os acordos entre Egito e Israel sob o patroci-
nio dos Estados Unidos. Já houve desde o começo
de julho violentos choques entre os milicianos e as
tropas sírias mantenedoras de paz, mas os comba-
tes Iniciados há uma semana são os piores já ocor-
ridos no Libano.

Acresce que os beligerantes vincularam direta-
mente a nova onda de violência aos acordos de
Camp David, cada lado do seu ponto-de-vista par-
ticular.

A Frente Nacional Libanesa acusa os sirios de
escalarem os combates para aumentar a tensão no
Oriente Médio e solapar os acordos de Camp David
Particularmente, os lideres cristãos acusam os sírios
de tentar esmagar as milícias agora porque Israel
relutaria em vir em seu socorro para não pôr em
risco seu acordo com o Egito.

O Presidente sirio também ligou a luta atual no
Líbano aos acordos nas declarações que fez duran-
te sua visita a Moscou no começo desta semana.
Insinuou que a luta visava a desviar a atenção de
um tratado de paz em separado entre Egito e Is-
rael e comparou-a à guerra civil libanesa, que te-
ria sido para "encobrir" o segundo acordo do Sinai
entre Egito e Israel.

Quaisquer que sejam as intenções das forças em
choque no Libano, torna-se claro que os combates
atuais são parte da luta entre Síria e Israel por in-
fluência neste Estado-tampão, há três anos sem
um Governo efetivo.

As milícias cristãs direitistas estão abertamente
aliadas com Israel no Sul do Líbano e têm mantido
o Exército regular libanês afastado da área sob a
alegação de que é controlada pelos sírios. As mili-
cias no Sul enviaram voluntários para ajudar seus
pmãos na luta contra os sírios na área de Beirute e
advertiram que atacarão as forças palestinas e das
Nações Unidas no Sul se não forem suspensos os
combates em Beirute.

Franceses se inquietam
e exigem providências

Arlette Chabrol
Correspondente

Paris — A França inteira foi abalada pelo dra-
ma libanês e, há vários dias, os demais aconteci-
mentos — inclusive a viagem do Presidente da Re-
pública ao Brasil — passaram a segundo plano. Na
Assembléia Nacional, o assunto contou com a una-
nimidade dos deputados, que reclamaram a adoção
de medidas urgentes.

E, embora a proposta do Governo, apresentada
por Louis de Guiringaud em Nova Iorque, não tenha
sido aceita pelo Governo libanês, outras sugestões
se seguirão. Com efeito, elas chegam de toda par-
te. O Deputado gaullista e ex-Ministro Jean de Li-
powski propõe a interposlção entre os combatentes
da força de intervenção das Nações Unidas esta-
cionada no Sul do Líbano. E exige que a França,
que preside no momento o Conselho de Seguran-
ça, aproveite a oportunidade para agir imediata-
mente.

BíIrute/UPI

Consternação
Bernard Stasi, vice-presidente do Centro dos

Democratas Sociais (CDS), entende que uma reu-
nião urgente dos Ministros do Exterior da Europa
dos Nove permitirá encontrar uma solução comum
para tentar pôr termo à guerra no Líbano.

Numerosas vozes se levantaram, igualmente, re-
clamando uma intervenção militar da França, co-
mo ela o fez em Kolwezi, no Zaire. Mas têm pouca
chance de ser ouvidas, pois Paris não tem acordo
de cooperação militar com o Libano, como aconte-
ce em relação a alguns países africanos. E uma in-
tervenção direta não é, por conseguinte, admissi-
vel.

E os franceses ligados por uma amizade muito
fraternal ao povo libanês assistem atualmente ao
drama por ele vivido e escutam, impotentes, depoi-
mentos como o do médico da associação Médicos
sem Fronteira, que acaba de regressar de Beirute:
"As pessoas estão desvairadas. Saem como ratos,
agarram-se a seu carro, choram, suplicam, não sa-
bem mais onde estão. Não podem mais fugir por-
que temem os sirios que os esperam no fim do bair-
ro. Mas ficar onde estão é igualmente impossível.
Estão neste dilema. Alguns, aproveitando-se da cal-
maria dos últimos dias, puderam escapar, mas des-
de que o circo reiniciou é absolutamente impossí-
vel. E não há mais água, nem eletricidade e quase
mais nada para comer. E não compreendem a in-
diferença quase absoluta de outra metade da cida-
de, nem a do resto do mundo".
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Cardeais

O bairro cristão de Achrafieh, alvo principal dos sírios, ficou destruído e deserto

Na fronteira, o ânimo belicosoi
Mário CJiimanovitch

Correspondente

Metulla, fronteira de Israel
com Libano — Há mais de 72
horas grossas colunas de fumaça
negra continuam a esconder o
Sol sobro Metulla, a pequena ei-
dade israelense localizada na
Alta Galiléa, junto ã fronteira
libanesa: as nuvens escuras vêm
da região de Beirute, onde a ar-
filharia siria continua a bom-
bardear sem piedade e interrup-
ção as posições das milícias cris-
lãs maronitas.

Os israelenses de Metulla,
que conhecem muito bem a si-
tuaeão do Líbano em razão de
seus contatos quase diários com
os maronitas que vêm trabalhar
cm Israel e com os milicianos
das falanges, facilmente encon-
traveis junto aos portões da "boa
fronteira", estão frustados e
amargurados pelo que definem
como "a passividade de nosso
Governo".

Jogo de interesses
Milicianos falangistas arma-

dos impedem desde a manhã de
sexta-feira a passagem de tra-
balhadores libaneses para Israel.
Os milicianos cristãos guardam
a fronteira, do outro lado, e ex-
plicam que fazem isso "por so-
lidariedade aos nossos irmãos
que estão morrendo em Beiru-
te".

Trata-se igualmente de um
ato de protesto, indireto, contra
Israel, "que era o nosso único
amigo hostil e indiferente, mas
que agora nos decepciona porque
interesses maiores estão em jo-
go", declara um dos milicianos,
professor na aldeia de Klea, bem
perto de Metulla.

Os falangistas impedem
também que os soldados das tro-
pas de emergência da ONU, es-
tacionadas em pequeno número
junto a seus enclaves, sejam
abastecidas. Desde sexta-feira
carros blindados falangistas bar-
ram as rotas de acesso às posi-
ções das Nações Unidas, ao pas-
so que o comandante dos mili-
cianos, Major Saad Haddad, ale-
ga que esse é um gesto de re-
presália "à inação da ONU em
Beirute". O Major, no entanto,
considera "um ato cínico e co-

varde" a resolução do Conselho
de Segurança para a decretação
de um acordo de cessar-fogo na
Capital libanesa.

"Como é que vocês querem
que Menahem Begin mantenha
os compromissos assumidos com
os cristãos de Beirute .quando
ele traiu as promessas feitas aos
judeus que moravam nas colo-
nias ao Norte do Sinai?", res-
ponde um motorista de cami-
nhão israelense de Metulla aos
seus amigos falangistas do ou-
tro lado do alambrado da fron-
teira, referindo-se aos acordos
de Camp David, que prevêm a
remoção das colônias judaicas
do Sinai ocupado.

Mesmo o bombardeio naval
israelense das posições sírias em
Beirute não apazigou o ressenti-
mento dos cristãos libaneses.
Houve, é certo, manifestações
de júbilo junto à "boa fronteira"
com a resposta israelense, mas
os maronistas do Sul a julga-
ram limitada e, sobretudo, "sim-
bélica".

A verdade é que no Norte
de Israel os moradores dessa re-
gião não estão longe de compar-
tilhar as reprovações feitas pela
líder cristão libanês moderado,
Raymond Edde, que fez algu-
mas observações amargas sobre
o ataque da Marinha de Israel:
"Se os israelenses pretendessem
realmente ajudar os cristãos si-
tiados em Beirute, teriam, isso
sim, enviado seus aviões para re-
duzir ao silêncio as baterias si-
rias que bombardeiam dia e noi-
te os bairros maronitas".

Panorama sombrio
Mas, por que Israel não usou

seus aviões? A razão parece sim-
pies: um reide israeliense, mes-
mo se executado por uns poucos
aviões e dirigido diretamente
contra as posições sírias, equi-
valeria a uma declaração de
guerra a Damasco.

O Governo israelense, segun-
do se revelou em Jerusalém, vi-
veu horas cruciais antes de deci-
dir enviar três canhoneiras, pa-
ra bombardearem a "base naval
palestina", localizada nos limites
do setor muçulmano de Beirute.

Assim, oficialmente, essa opera-
ção visava às bases palestinas.
Nada mais do que isso, afirma-
se em Jerusalém, muito embora
se saiba que foram antingidos,
principalmente, posições milita-
res sírias na estrada que liga Bei-
rute ao porto cristão de Junieh,
por onde os falangistas recebem
equipamento militar de Israel.

Os israelenses estão inquie-
tos e se indagam agora sobre o
que lhes estará reservando o fu-
turo, em relação à crise libane-
sa. Ninguém sabe e muito me-
nos acredita na efetividade da
decisão tomada pelo Conselho de
Segurança da ONU, exigindo um
cessar-fogo imediato cm Beiru-
te, a fim de interromper o que
o Presidente Jimmy Carter já
definiu em Washington de "into-
lerável carnificina".

Também no Sul do Líbano a
situação é das mais inquietan-
tes. Os duelos de artilharia en-
tre maronitas e os palestinos já
estão ficando cada vez mais fre-
quentes na região. Os palestinos
estão firmemente entrincheira-
dos na fortaleza de Beaufort,
além do rio Litani, aguardando
pacientemente o desfecho da
tragédia de Beirute para inicia-
rem os novos combates no Sul.

O Vice-Presidente-Ministro
Ygael Yadin, encarregado de
uma missão secreta em Wa-
shington semana passada, já
alertou que a "resistência ma-
ronita será impossível sem que
Israel lhe ofereça uma ajuda
efetiva". Apesar das dificulda-
des políticas atuais, acrescentou
Yadin, referindo-se às fortes
pressões norte-americanas sobre
Israel, "não permitiremos o ani-
quilamento dos cristãos do Li-
bano. O Premier Begin afirmou
isso no passado e os sírios já de-
veriam ter compreendido".

Apesar da advertência de
Yadin, o ceticismo.é geral quan-
to a uma nova e mais efetiva
atitude israelense em socorro às
milícias conservadoras. E o fa-
to de o Presidente do Egito
Anwar Sadat ter conclamado Is-
rael a eessar sua ajuda ''às for-
ças libanesas" reforça a tese de
que o Governo de Jerusalém não
quer prejudicar os resultados dos
acordos de Camp David.

Moscou recomenda moderação!

Moscou — Embora o Presiden-
te Assad, da Síria, tenha regressa-
do de sua visita de dois dias a Mos-
cou com plenas garantias de apoio
soviético aos seus planos para mo-
bilizar a opinião pública árabe
contra o Presidente Sadat e os
acordos de Camp David, bem como
de aprovação da posição síria no
caso do Líbano, também ficou evi-
dente que o Governo soviético de-
seja que ele tente distender a cri-
se no Libano, antes que piore.

Neste ponto, os interesses si-
rios e soviéticos coincidem. Os si-
rios temem um confronto com Is-
rael, que poderia ter conseqüências
imprevisíveis. Moscou também não
gostaria de qualquer confronto, pois
isso teria efeitos bastante adver-
sos em suas frágeis relações com
os Estados Unidos.

Aceitação de Genebra_*
A visita do Presidente Assad

foi a segunda a Moscou este ano
e, no intervalo entre uma e outra,
o Ministro do Exterior sirio esteve
na Capital soviética para cônsul-
tas diplomáticas. O aspecto mais
significativo da última visita do
Presidente sírio é que ele chegou
mais perto do que nunca da acei-
tação da conferência de Genebra
sobre o Oriente Médio, da qual, co-
mo Leonid Brejnev relembrou no

discurso pronunciado no banquete
em honra de Assad, a União Sovié-
tica e os Estados Unidos são co-
presidentes.

O comunicado final sobre a vi-
sita declara: "as duas partes acre-
ditam que tal acordo exige os es-
forços coletivos de todas as partes
interessadas, inclusive a Organiza-
ção para a Libertação da Palestina,
como representante legitima do
povo árabe palestino, no âmbito da
conferência de paz de Genebra —
um mecanismo internacional cria-
do para atingir a paz no Oriente
Médio.

Até agora, os sirios manifes-
tavam reservas quanto à conferên-
cia de Genebra. A explicação é que
procura reviver a diplomacia mui-
tilateral no Oriente Médio, na qual
a União Soviética possa desempe-
nhar um papel que corresponda às
suas aspirações.

Além desta, a outra explicação
é que dá a entender que a oposi-
ção soviética — e a siria — a Sa-
dat consiste apenas de fogos de
artifícios verbais. Nem Moscou nem
os Estados árabes da Frente de
Rejeição estão em condição de im-
pedir de Sadat subscreva os açor-
dos que foram assinados em Camp
David. Na verdade, em todos os
pronunciamentos soviéticos, Sadat
é severamente censurado. O mesmo
acontece nos comunicados da Fren-

Dev Murarka
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te de Rejeição. Mas, em termos
práticos, eles podem fazer muito
pouco.

A maior desvantagem da posi-
ção soviética é que não é apoiada
por aliados árabes fortes, sólidos e
confiáveis, E até mesmo os com-
ponentes da Frente de Rejei-
ção estão unidos. Portanto, Mos-
cou não pode basear sua estra-
tégia em aliados essencialmente
fracos, Incertos e temperamentais.
Quanto aos outros árabes, até
mesmo a Síria tem muitas outras
considerações a levar em conta
para que possa realmente fazer um
trabalho perfeito em sua oposição a
Sadat. Não pode desafiar Israel rac
campo militar e depende de Mos-
cou em sua potência militar.

A Siria não pode ignorar os
desejos da Arábia Saudita, que
também procura evitar um con-
fronto com Israel. Portanto, tem
que funcionar segundo estes paia-
metros. A grande preocupação de
Assad é, evidentemente, a segu-
rança da Síria e, neste particular,
obteve não só novas garantias co-
mo também meios concretos de
ampliá-la.

apelo
Cidade do Vaticano e Cal-

ro — Os cardeais da Igreja
Católica dirigiram um apaío
ao Presidente da Siria, Ha-
fez Assad, pura que ordene
a "imediata paralisação"
dos bombardeios em Bei\ u-
te, e pediram ao Secreta-
rio-Geral da ONU Kart
Waldheim que exerça toda
sua influência a fim de es-
tabelecer a paz no Libano.

O Presidente do Egito An-
war Sadat manifestou-se
energicamente contra toda
ingerência estrangeira no
Libano, conclamou a Siria
a retirar do pais suas tro-
pas que integram as forças
mantenedoras da paz e in-
sistiu para que Israel inter-
rompa "imediatamente" a
ajuda aos cristãos marom-
as.

PREOCUPAÇÃO

Os apelos dos cardeais,
enviados por telegrama pe-
lo decano do Sacro Colégio
Cardinalicio, Cardeal Cario
Confalonieri, foram dirigi-
dos depois que os religiosos
pediram, semana passada,
que todos os lados envolvi-
dos na crise do Libano pu-
sessem fim às lutas.

"O Sacro Colégio de Car-
deais, reunido no Vaticano
e integrado por cardeais de
todo o mundo, está profun-
damente preocupado com
as numerosas vitimas e com
a grande destruição causa-
da pelos bombardeios e pela
luta que, há cinco dias,
ocorre no Libano", afirma
a mensagem mandada a
Assad.

Prossegue a mensagem:"Dirigimos um apelo a Vos-
sa Excelência para que
exerça toda sua autoridade,
a fim de permitir a ob-
tenção de uma tragédia ur-
gente e que, ao mesmo tem-
po, ordene a paralisação
imediata dos bombardeios,
que atingem principalmen-
te os civis indefesos".

Em Paris informou-se que
o Presidente Giscard d'Es-
taing telefonou do Brasil
para o Presidente Jimmy
Carter, preocupado com o
agravamento da crise liba-
nesa. Comentou-se também
que Carter deverá se comu-
nicar com o Presidente da
União Soviética, Leonid
Brejnev, porque, como afir-
mou o porta-voz da Casa
Branca, Jody Poweli; "Mos-
cou tem alguma influência"
na região conflitada.

A agência soviética Tass
advertiu ontem que a s
ações militares no Libano"são uma grave ameaça pa-
ra a paz e a segurança no
Oriente Médio". Ao se refe-
rir à resolução de trégua
adotada pelo Conselho de
Segurança da ONU, a Tass
destacou que o conflito
agravou-se "em consequên-
cia da intervenção armada
israelense e de sua ajuda
às comunidades cristãs di-
reitistas".

O Secr etárioGeral da
ONU, Kurt Waldheim, mos-
trou-se preocupado com o
agravamento do conflito
em Beirute e com o não
atendimento à recomen-
dação do Conselho de Segu-
rança, para imediato ces-
sar-fogo. Em Bogotá, 150
pessoas de descendência li
banesa que ocuparam na
sexta-feira a Embaixada do
Libano anunciaram que
permanecerão por te»mpo
indefinido na sede diploma-
tica. Elas protestam contra
o "genocídio" das comuni-
dades cristãs pelas 

"tropas
invasoras, sanguinárias e
expansionistas da Siria".

AGA KHAN VIAJA.

O Príncipe Sadruddln
Aga Khan, a pedido ae
Kurt Waldheim, viajou on-
tem para Damasco, a fim
de negociar com o Presiden-
te Assad uma solução para
os conflitos do Líbano.

Líder maronita
acusa Washington

Tel Aviv — 'Os Estados
Unidos estão traindo o s
cristãos do Libano, abando-
nando-os à sua sorte, tal co-
mo fizeram com os vietna-
mistas", afirmou o coman-
dante das milícias falangis-
tas que atuam no Sul do
território libanês, Major
Saad Haddad.

Em entrevista à rádio es-
tatal de Israel, Haddad acu-
sou os Estados Unidos de
ter impedido toda ação do
Governo de Jerusalém em
favor dos cristãos maronis-
tas. Por sua vez, o presiden-
te da Comissão de Relações
Externas do Parlamento is-
•raelense, Moshé Darens,
afirmou que "Israel não po-
de ficar impassível enquan-
to os sirios levam o cabo
a obra que iniciaram".
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Os cardeais que, a par-
Ur tio próximo sçbado, se
reunirão cm conclave, in-
terromperam neste fim de
semana as sessões de traba-
lho para meditações, para
ía/.er contatos com outros
prelados, resolver proble-
mas pessoais e, eventual-
mente, comprar livros nas
livrarias próximos ao Vati-
cano. O Cardeal-Arccbispo
de Munique, Alemanha
Ocidental, Joseph lt.il .in-
ger, costuma comprar obras
religiosas sobre os padres
da Igreja. Um cardeal
n o rte-americano comprou
um romance policial — Ré-
quiem para um Espião —
cuja trama se desenvolve
nos bastidores das Nações
Unidas. E o Cardeal da In-
dia, Joseph Cordeiro, adqui-
riu, através de seu secreta-
rio, A Sexualidade Humana,
obra não ortodoxa escrita
por um teólogo norte-
americano.

Uma única vestimenta
papal e não três, como por
ocasião do último e recente
conclave, será entregue ao
supervisor das cerimônias
pontifícias, Monsenhor Vir-
gilio Noe, pela alfaiataria
eclesiástica de An ni bale
Gammarelli, que veste os
Papas desde 1798, ano em
que foi fundada.

O Vaticano está ímpri-
mindo 3 milhões e 900 mil
selos postais para assinalar
o periodo de vacância do
trono papal, mas poucos de-
les serão usados em cartas.
Venda dos selos começará
na quinta-feira, dois dias
antes do início do conclave
para eleger o sucessor do
Papa João Paulo I. Se o
conclave tiver curta dura-
ção, a validade dos selos
poderá estar esgotada antes
de se encerrarem as vendas
no dia 18, mas isso não
afetará o valor dos selos
para os colecionadores.

O jornal La Stampa no-
ticiou que o Papa João Pau-
Io I tinha um seguro de vi-
da. A notícia nem foi confir-
mada nem desmentida nos
círculos do Vaticano. O jor-
nal assinala que, embora
curiosa, a noticia não deve
causar espanto. E relembra
que, em 1934, João XXIII
(Ângelo Roncalli), quando
era Núncio Apostólico na
Bulgária, havia assinado
uma apólice de seguro. La
Stampa acrescenta que o
Papa Pio X fez algo seme-
lhanite.

• A determinação do
Papa Paulo VI de que os
prelados com mais de 80
anos não participem d o
conclave, segundo fontes do
Vaticano, não foi apenas
para encorajar a escolha de
um Pontfiicie mais nov
mas também para poupar
aos mais idosos o sofrimen-
to que pode causar um lon-
go e desconfortável con-
finamento.

Dom Paulo aponta vantagens
de Papa do Terceiro Mundo

Roma — A exemplo do Cardeal bei-
ga Joscf Suenens e do italiano Giovanni
Benelll, o Arcebispo de São Paulo, D
Paulo Evaristo Arns, considera mais do
que viável e muito oportuno a eleição
de uni Papa do Terceiro Mundo — afri-
cano ou asiático — no oitavo conclave
do século 'marcado para o próximo sá-
bado.

Ao contrário de D Avelar Brandão
Vilella, que continua se orientando pela
busca de um outro italiano, D Paulo em
conversa com um grupo de jornalistas
brasileiros, ontem à tarde, no Seminário
Menor dos Franciscanos, confirmou de-
claracões a ele atribuídas pelo matutino
romano La Repubblica, ressalvando que
íalara Informalmente ao jornalista e
que o título dado à notícia ("No concla-
ve votarei por um Papa do Terceiro
Mundo") não corresponde ao texto.

Pobres
Nessas declarações, o Cardeal Eva-

risto Arns diz: "É hora de pensar mais
do que na outra vez num Papa do Ter-
ceiro Mundo: um africano, ou asiático.
Acabamos de ter um Papa italiano que
amava calorosamente o Terceiro Mun-
do, que exprimia uma relação extraor-
dinária com o mundo dos pobres e dos
povos pobres. Agora o Papa poderia vir
diretamente do Terceiro Mundo. Mas
existe também uma outra coisa. Na úl-
tima vez falava-se de um pastor, e ago-
ra também se fala de um pastor, mas
penso que todos estão de acordo em
pensar que apenas um pastor não bas-
ta. Um Papa deve ter uma grande vi-
são, uma capacidade de analisar o mun-
do Inteiro. Não pode permanecer limi-
tado àqueles que o circundam, deve
possuir uma visão católica pluralista,
tgrande, que abranja todo o mundo.
Creio que estas duas idéias devem ga-
nhar terreno: a primeira, que o Papa
provenha do Terceiro Mundo, a segunr
da, que seja pastor e administrador, ho-
mem universal, homem ecumênico".

Reconhecendo aue a candidatura de
seu amigo e concidadão Aloisio Lorschei-
der, Arcebispo de Fortaleza, tornou-se
difícil "porque ele sofre do coração", o
Cardeal Evaristo Arns disse ainda que
ele não seria o único papâvel do Tercei-
ro Mundo. "Há outras figuras de Car-
deais latino-americanos, africanos, co-
nhecidos em Roma. Penso sobretudo na-
queles que falam italiano — porque esta
é uma condição importante, porque to-
do o povo que está mais próximo do Papa
tem o direito a uma comunicação direta
com ele".

Por não considerar que fale bem o
italiano (D Paulo fala fluentemente o
francês, o alemão, e razoavelmente o in-
glês) e não conhece bem a cidade de Ro-
ma e seu povo, "sem falsa modéstia", ele
se exclui dos Cardeais do Terceiro Mun-
do que poderiam ser eleito pelo próxi-
mo Conclave.

Entre os africanos, o Cardeal men-
clonou (nas declarações ao jornal ro-
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mano) o nome do Cardeal Bernadln
Gantln, nascido no ex-Daomé, hoje Re-
público do Benin, que estudou e vive em
Roma há muitos anos, e (na conversa
com os jornalistas brasileiros) o Arce-
bispo de Dacar, Cardeal Hyanclnthe
Thlan-Doum, que seria ainda mais in-
teressante já que ele trabalhou junto e
conheceu muito bem Monsenhor Mareei
Lefebvre, por quem seria ainda hoje
muito estimado e respeitado.

Como exemplo de um papável asiá-
tico, D Paulo cita o Cardeal Joseph Cor-
deiro, indiano, poliglota, latinista exi-
mio, Arcebispo de Karachi, formado em
Roma, membro da Congreção Para
a Evangelização dos Povos e Secreta-
rio para os não cristãos.

Atitude de pobreza
Recusando-se até por um princípio

ético a analisar o elenco dos papáveis e
não papáveis, o Cardeal Primaz do Bra-
sil, D Avelar Brandão Vilella, não se re-
cusa a comentar as perspectivas do pró-
ximo conclave.

"A grande maioria dos cardeais es-
tá procurando o melhor para a Igreja,
mas ao mesmo tempo está vivendo um
grande estado de pobreza, no sentido
elevado do termo. A pobreza Interior,
que faz com que cada um de nós se sin-
ta pequeno para cumprir uma missão
grande demais. Com a consciência abso-
luta de que para exercê-la bem precisa
da ajuda de Deus", diz o Arcebispo de
Salvador.

Recordando que o cardeal na hora
em que vota, não o faz apenas em seu
nome pessoal, mas deve interpretar o
sentido das necessidades de todo o povo
de Deus, o Cardeal Brandão Vilela ape-
sar de toda essa responsabilidade não
acredita num conclave mais difícil do
que o outro, pode ser até tão breve e
simples como o outro.

Dando seu próprio exemplo — de
um eleitor que não se sente de forma
alguma frustrado pela inesperada e pre-
matura morte de João Paulo I — o Car-
deal Brandão Vilella diz-se convencido
de que, como ele, todos os eleitores do
novo Papa entrarão no novo conclave
sem qualquer sentimento de frustração.
"Inclusive porque o Papa Luciani pre-
encheu a missão que lhe foi confiada.
Em 33 dias ele introduziu o que estava
nele saber e poder fazer. Algo que nós
pressentimos e nele identificamos. Pre-
cisávamos de um grande comunicador
de massa, e o Papa Luciani confirmou —
mesmo nesses 33 dias — que ninguém
poderia fazer e ser melhor do que ele
nessa função. Ao fim desses 33 dias e as
vésperas de um novo conclave, graças
a João Paulo I, temos uma Igreja mais
popular do que nunca. Antes de qual-
quer decisão que tomarmos, no próximo
conclave, deveremos estar multo aten-
tos e sensíveis a essa nova realidade.
Não seria sábio e aconselhável escolher
um Papa antítese desse grande comu-
nlcador".

Beneditino Desequilíbrio orçamentário Cardeais
alegre do Vaticano exige restrição
bem cotado de gastos e hábitos frugais

temem gripe
na a

Roma (do Correspondeu-
te) — A grande surpresa
do próximo conclave pode-
ria ser a eleição do mais
inesperado e extravagante:
lim Papa inglês, o benediti-
no George Basil Hume, Car-
ded. Arcebispo d e West-
minster, Primaz da Ingla-
terra e tiie Gales. Na, Cúria
Romana, Secretário para a
União dos Cristãos. Filho de
francesa, jogador de rugby,
apreciador de uma boa cer-
veja. Que só teria duas des-
vantagens: a de não falar
italiano tão bem quanto fa-
Ia o francês, o alemão e a
sua própria língua e de ter
apenas 55 anos de idade
(nasceu em Newcas-
tle-on-Tyne, a 2 de março
de 1923).

"No mais, o Cardeal Hu-
me teria as melhores con-
dições para suceder João
Paulo I. E' um homem ale-
gre, de cultura moderna, es-
portivo, perfeitamente inte-
grado no espirito do Vatica-
no II, expoente e pratican-
te da melhor linha ecu-
mênica. Com grandes ami-
gos na Igreja do Terceiro
Mundo".

A surpreendente impor-
tancia que se vem atribuir.-
do a uma candidatura de
Cardeal Hume foi-nos con-
firmada ontem por dois
Cardeais brasileiros e dois
europeus.

Na opinião de um deles,
seria mais uma indicação
das amplas, ilimitadas pers-
pectivas que se esboçam pa-
ra o próximo conclave.

Cidade ão Vaticano — O Papa João Paulo I era
uma pessoa simples e durante seu curto Pontifica-
do manteve seus frugais hábitos gastronômicos. A
mesma sobriedade estará presente no cardápio dos
cardeais durante o próximo conclave, mesmo por-
que essa "probreza franciscana" torna-se um im-
perativo depois dos gastos com as mortes seguidas
de dois Papas.

Dois conclaves com intervalo de pouco mais de
um mês, exigindo gastos imprevistos — desde aju-
da-de-custos para as viagens dos cardeais, até pa-
gamentos de eletricistas e carpinteiros — desequi-
libraram o orçamento do Vaticano. Apenas com o
conclave que elegeu João Paulo I calcula-se que ío-
ram gastos 4 bilhões de liras (cerca de CrS 100 mi-
lhões). A cifra não íoi confirmada nem desmenti-
da pelo Vaticano.
SÉRIA DUVIDA

A crise afeta os 3 mil as-
salaniados do Vaticano, que
continuam preocupados
com uma séria dúvida: se
cobrarão ou não o paga-
mento extraordinário tradi-
cionalmente feito quando
da morte de um Papa e da
eleição de seu sucessor.

Os funcionários do Vati-
cano têm um salário médio
de 400 mil liras por mês
(Cr$ 10 mil). Com a morte
de Paulo VI tiveram o ex-
traordinário de praxe. Mas
pela eleição de João Paulo
I a Cúria Romana fixou em
apenas 200 mil liras (Cr$
5 mil) a quantia máxima
de gratificação para cada
um dos funcionários.

Depois da morte de João
Paulo I a Cúria manteve
um inquietante silêncio so-
bre a repetição do paga-

mento extraordinário. A si-
tuação provocou um comen-
tário sarcástico: terá exce-
lentes perspectivas de che-
gar a Papa o cardeal que
s ugerir melhores soluções
para sanear as finanças do
Vaticano.

A crise tem causas diver-
sas, entre elas a multipli-
cação supérflua de cargos
na Cúria. Uma espécie de
conselho de administração,
criado por Paulo IV, tem a
missão de controlar os gas-
tos da Cúria. Os resultados,
no entanto, deixam a dese-
jar, pois a administração do
Vaticano é pouco racionali-
zada e baseia-se em meto-
dos e rotinas quase cente-
nárias.

Além disso, as críticas ao
Vaticano, por parte dos tra-
dicionalistas e dos setores
progressistas da Igreja, 11-
mitam a generosidade dos
donativos e esmolas.

Vaticano — Os idosos car-
deals, que se reúnem na ca-
pela Sistlna no dia 14, terão
duas gratides preocupações:
eleger o sucessor do Papa
João Paulo I e não pegar
resfriudo. Com relação ao
resfriado o grande proble-
ma é que a capela não pos-
sul aquecimento interno —
um problema sério consi-
drando-se as chuvas ína-s
que caem em Roma ne-sia
época do ano.

O único aquecimento dis-
iponivel será o ar quente en-
viado cletrtcamente por
aberturas feitas no assoa-
lho de pedra. Walter Persl-
gati, chefe dos Museus do
Vaticano, explicou que a ca-
pela "tem tetos altos e cur-
vos que a tornam ou quente
ou fria demais. E' dificil
manter uma temperatura
constante".

O ajuste do calor num ni-
vel confortável é funda-
mental para a saúde tios
prelados, a maioria com
mais de 60 anos e muitos
com enfermidades diversas.
Ao mesmo tempo, os encur-
regados têm que evitar ca-
lor excessivo para não dani-
ficar as obras de arte pin-
tada. por Mi ..helangelo.

Uma terceira preocupação
é o confinamento, já que
se algum contrair uma
doença ou infecção, ou mes-
mo um simples resfriado,
há o risco de amplo conti-
gio. Uma vez trancados e
iniciado o conclave, os car-
deais não podem mais sair
— exceto numa emergência,
médica.
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GARS0N.QUEM COMPRA UMA V
EMPRE
'VOLTO POR CAUSA

DO BOM ATENDIMENTO"
Tenho 2 bons motivos para preferir a
Garson: 1°) ela só vende mercadoria

em excelentes condições; 2?) posso,
contar com assistência técnica sempre

que precisar.
Rüth Oliveira, cliente Garson há 5 anos

FERRO AUTOMÁTICO
WALITA STANDARD •
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temperatura çerta.p/ca. a
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ASPIRADOR
WALITA
PORTÁTIL
GENIAL

ra" j O mais potente
dos portáteis,
Levíssimo.
Acessórios para
qualquer tipo
de limpeza.
Avista 1.206,
Ou Entrada 136,

12x136,

ASPIRADOR DE PÓ
WALITA
Motor ultra-robusto.
Especial para grandes
áreas. Acessórios
especiais.
Avista 2.437,
Ou
Entrada 324,
10 x 324,

--j

CENTRÍFUGA
WALITA
Extrai suco de frutas,
legumes, verduras.
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BARBEADOR WALITA
.Escanhoáidebaixo do nariz,
do queixo'.de costeleta e etc
.Aparador-lbigode.
Avista 809,

18 LOIAS PERTINHO
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• CRÉDITO IMEDIATO,
ENTREGA RÁPIDA,

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
GARANTIDA. Produtos Honestos
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Somoza culpa os EUA pela guerra
Manágua — Em entrevista con-

cedida à agência UPI, o Presidente
da Nicarágua, Anastasio Somoza,
acusou o Governo norte-americano
de ter tentado convencê-lo, cm
1972, a dar um golpe de Estado e
responsabilizou a politica de direi-
tos humanos do Presidente Jimmy
Carter pela guerra civil nlcara-
guense, "ao dar ao povo a ilusão de
poder derrubar o Governo".

Somoza assinalou quo se a
Constituição for respeitada, ou se-
j a, se ele permanecer na Presiden-
cia até as eleições previstas para
1981, o futuro da Nicarágua será
democrático. Caso contrário, "ha-
verá uma ditadura militar no país".

O então Conselheiro da Embai-
xada norte-americana em Maná-
gua, James Cheek, contou Somoza,

"sugeriu que eu desse um golpe na
junta que governava a Nicarágua
cm 1972, devido aos obstáculos bu-
rocráticos que atravessavam a con-
ecssão de auxilio às vitimas do ter-
remoto; na ocasião eu chefiava a
Guarda Nacional e me recusei a se-
guir o conselho".

Cheek, que está agora de novo
na Nicarágua como assessor da co-
missão de mediação da crise, con-
firmou a história contada por So-
moza, comentando que "não se po-
de recomendar nada, porque ele
vai sempre contra as recomenda-
ções".

Somoza admitiu a existência de
violências durante a guerra civil:"Não há dúvida de que quando há
uma guerra há violências e, por-

tanto, se cometem erros, alguns vo-
Unitários e outros involuntários".

Queixas continuam
Os habitantes da cidade do Es-

teril, ouvidos ontem pelos lntegran-
tes da comissão de direitos huma-
nos da OEA, denunciaram uma
série de atrocidades cometidas pe-
los milicianos da Guarda Nacional
durante a guerra civil e disseram
que eles continuam matando civis,
em atos de vingança.

Em San José, o Governo do Pre-
sidente Rodrigo Carazo exproprlou
uma onorme fazenda que Somoza
tinha na Costa Rica, junto à fron-
teira com a Nicarágua, e anunciou
que a propriedade será transforma-
da em reserva florestal.

Chile eslá mais otimista
eom possível solução para
divergência sobre Beagle

Santiago e Buenos Aires — O chefe da delega-
ção chilena na comissão mista que negocia com a
Argentina o problema de soberania no canal de
Beagle, Francisco Orrego Vicuna, afirmou, ao re-
gressar a Santiago, que os apelos à paz feitos pordiversos setores nos dois países repercutiram favo-
ravelmente, aumentando seu otimismo quanto a
uma solução pacífica e razoável para a questão.

Depois de lembrar os apelos feitos por sacerdo-
tes, intelectuais e trabalhadores, o negociador chi-
leno assinalou que 

"os aspectos positivos continuam'
predominando nas conversações que terminarão a
2 de novembro", embora não tenha especificado se
houve progressos substanciais nas negociações, nem
que decisões concretas teriam provocado seu oti-
mismo.

A
TECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.-TELEBRÁS

(Vinculada ao Ministério das Comunicações)

AVISO AOS ACIONISTAS
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS

Comunicamos que, a parlir do dia 09/10/78, esta empresa iniciará o pagamento dos dividendos
relativos ao exercício de 1977, aos acionistas possuidores de ações adquiridas até 28/04/78.
2. Os dividendos serão distribuídos "pro-rata temporis", representando 25% do lucro líquido apu-
rado no exercício de 1977, de acordo com o Estatuto Social e AGO de 28/04/78, conforme demonstrati-
vos abaixo:

AÇÕES PREFERENCIAIS
SERIAÇÃO CR$ POR AÇÃO

0.000.000.001 a 0.187.698.204 0,06003
0.187.698.205 a 0.268.556.621 0,05033
0.268.556.622 a 0.320.331.420 0,03521
0.320.331.421 a 0.464.170.401 0,02008
0.464.170.402 a 0.625.555.295 0,00512

AÇÕES ORDINÁRIAS
0.000.000.001 8.968.849.894 0,01414
8.968.849.895 9.049.708.310 0,01185
9.049.708.311 9.101.483.110 0,00829
9.101.483.111 9.245.322.091 0,00473
9.245.322.092 9.406.706.985 0,00120

3. Os acionistas possuidores de títulos com a seria ção acima, para se habilitarem ao recebimento dos
dividendos, deverão apresentar os seguintes documentos:

a) quando pessoa física: documento de identidade e CPF;
b) quando pessoa jurídica: CGC, cópia autenticada do Contrato Social ou Estatuto Social, neste

caso, acompanhada da ata da Assembléia Geral que elegeu a Diretoria em exercício.
4. Os acionistas pessoas jurídicas estão isentos da retenção do Imposto de Renda na fonte e, quando
pessoas físicas, poderão optar pela retenção à razão de 25% do valor do dividendo bruto, conforme legis-
lação em vigor.
5. O atendimento será realizado da seguinte forma:

5.1 — Os acionistas possuidores de ações originárias de Plano de Expansão da Telecomuni-
cações do Rio de Janeiro S/A — TELERJ, serão atendidos nesta cidade, apenas no
Departamento de Títulos Mobiliários, na Avenida Rio Branco, 156, 4.° andar, de acordo
com a seguinte escala:

NOMES INICIADOS DATA
PELAS LETRAS
De A até 09/10/78 a 13/10/78
'De F até 16/10/78 a 20/10/78
De K até 23/10/78 a 27/10/78
De O até 30/10/78 a 03/11/78

5.1.1 — Os residentes nas localidades do Interior do Estado do Rio de Janeiro, nas mesmas con-
dições acima especificadas, deverão dirigir-se a quaisquer das Agências da União de
Bancos Brasileiros S/A - UNIBANCO.

5.2 — Os acionistas possuidores de ações originárias de Plano de Expansão da Companhia
de Telefones do Rio de Janeiro — CETEL/RJ, serão atendidos, exclusivamente, na Divi-
são de Ações, na Avenida Rio Branco, 37, 2.° andar, sala 207, nesta cidade.

5.3 — Horário de atendimento na Capital do Rio de Janeiro:
De: 08:30 às 11:30 horas

13:00 às 16:00 horas
José Antônio de Alencastro e Silva

PRESIDENTE
(P

EXERCÍCIOS
BÉLICOS

Na Argentina, o Coman-
dante-em-chefe do Exér-
cito, General Roberto
Viola, declarou que os exer-
ciclos que vêm sendo reali-
zados com militares e civis
no pais só têm por objetivo
avaliar a capacitação do
pessoal e o nivel da quali-
dade dos planos gerais ten-
do em vista a necessidade

Governo
recua na
Guatemala

Guatemala — O recrudes-
cimento das manifestações
estudantis e populares na
Capital guatemalteca e em
cidades do interior, com vá-
rios setores em greve pro-
testando contra o aumento
de preço nas passagens dos
ônibus urbanos, levou o Go-
verno a revogar a elevação,
restabelecendo o preço que
vigora há 40 anos.

Em Fraijanes, a uns 30
quilômetros da Capital,
uma multidão enfurecida
atacou a delegacia de poli-
cia, incendiando o prédio e
matando dois policiais.

Também houve choques
em Quetzaltenango, onde
morreram ontem dois estu-
dantes. Com as mortes
anunciadas ontem, em me-
nos de uma semana de dâs-
túrbios por causa do au-
mento no preço das passa-
gens de ônibus já morre-
ram 16 pessoas na Guate-
imala.

Telefone para
264-6807

e faça uma assinatura do
JORNAL DO BRASIL

de mobilização para defesa
contra eventuais ataques.

Viola, que fez as decla-
(rações ao chegar à provin-
cia de Comentes em visita
de inspeção a unidades de
Infantaria, disse que os mo-
vimentos que se efetuam
em regiões perto da frontei-
ra com o Chile não têm vin-
culação direta com os pro-
blemas na região Austral
nem tèm qualquer intenção
bélica.

Videla e
Pereda se
vêem dia 25

Lu Paz — Os Generais
Jorge Videla e Juan Pereda,
Presidentes da Argentina e
da Bolívia, marcaram parao dia 25 próximo o encontro
que manterão na fronteira
para debater questões rela-
cionadas com as relações
bilaterais e as atuais
tensões na região austral
s ul-americana, envolvendo
as divergências chileno-ar-
gen tinas sobre autonomia
no canal de Beagle.

Em La Paz, o Comandan-
te da Força Aérea bolivia-
na, General Antônio Sem-
pertegui, alertou o pais pa-
ra "o drama que possivel-
mente a pátria enfrentará,
em. virtude de insistentes
notícias a respeito dp enor-
mes concentrações de tro-
pas chilenas em áreas perto
da fronteira".

"E' necessário" — afir-
mou o General, "termos
consciência da missão Que
teremos de cumprir para
reparar algum dano que
nos venha a ser infligido
pela cobiça de nosso vizinho
de Sudoeste", numa alusão
à guerra do Pacífico, há
100 anos, quando a Bolívia
perdeu sua saida para o
oceano Pacifico. Com as
atuais divergências entre
Chile e Argentina, a Bolívia
vem tomando partido em
favor dos argentinos.

Abertas as inscrições para exame de seleção dos
alunos para o ano letivo de 1979.

INFORMAÇÕES PEtOS TEtEFONES:
LEBtON: 274-0033

FILIAL Recreio dos Bandeirantes: 397.8839

O grande ínjustiçado do
y da América do Sul.

O óleo Mobil esteve em 10 países. 1
Andou 29.000 km em 39 dias. Com chuva, fl
sol, poeira, asfalto, terra, pedra e lama. , flEm altitudes de até 4.800 metros, com II
variações de temperatura de zero a 40 graus. 1

Ganhou o primeiro lugar na classificação V
geral dos pontos. ' |

Na classe A, chegou em primeiro 1
segundo lugares com Volkswagen 1300.

E ganhou, com a equipe Mercedes, os 7
primeiros lugares da classe D.

Só que ele não subiu no podium. Não
ganhou flores nem champanhe. Não ganhou
aplausos nem beijo de mulher bonita.

Mas ele vem a público agradecer aos pilotos
que confiaram nele. E dizer que a recíproca é
verdadeira: o óleo Mobil jamais aceitaria participar
do Rally mais difícil do mundo se não fosse em
companhia das melhores equipes do mundo.

^L/fe-'"'' J? W:^'fe::'77fe;:7;fe'/'¦ -v-V. :v-¦'¦ 
'^j^^^^:^^'''

Injustiça.
O que o óleo Mobil

fez pelosvencedores do
Rally não está

no mapa e
ninguém

fala nada.
Mobil

Bokassa expulsa filho «Io país
Pnrts — Georges Bokassa,

filho do Imperador Bokassa
I, do Império Centro-Afrl-
cano, afirmou que sou paio manteve sob prisão domi-
ciliar por 17 dias — juntocom a mulher e os filhos— antes de ordenar sua ex-
pulsão do pais. Georges, de
28 anos e ex-Ministro da
Defesa, chegou quinta-feira
ã França com a mulher, a
francesa Evelyne Bokassa
de 23 anos, e os dois filhos.

Georges explicou que fisica-
mente não foram maltrata-
dos durante a prisão, mas
a única comida que recebe-
ram foi um porco carneado
e um cacho de bananas. O
ex-MInlstro da Defesa
acrescentou que soldados e
policiais saquearam sua ca-
sa diversas vezes com a des-
culpa de que procuravam"evidências comprometedo-
ras".

Arquivo/1978
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Margaret, viajando

Margaret desembarca em Narila
Tóquio — Procedente da

Austrália, a Princesa Mar-
garet, da Grã-Bretanha, de-
sembarcou ontem no aero-
porto de Narita, Japão, pa-
ra uma visita de cinco dias
a Tóquio. A Princesa con-
traiu uma infeccão respira-
tória na atual viagem, du-
rante escala em Tuvalu pa-

Príncipe Charles
Londres — O Príncipe

Charles expôs ontem no
Instituto de Belas-Artes de
Glasgow três telas, sendo
elogiado pelos críticos, so-
mente pelo seu esforço, já
que consideraram os qua-

Sotheby's leiloa
Londres — A casa Sothe-

by's leiloará três violinos fa-
bricados em Cremona em
1793, e que atualmente per-
tencem ao famoso violinista
Yehudi Menuhin. A decisão
de Menuhin de leiloar ins-
trumentos tão raros tem o
objetivo de estimular jo-
vens artistas. "Não tenho

ra assistir às comemorações
da independência da ilha.
Esta é a primeira viagem
de Margaret depois que o
Palácio de Buckingham a
reinvestiu em funções ofi-
ciais, das quais passou lon-
go tempo afastada por cau-
sa de seu romance com o
cantor Rod Llewellyn.

expõe quadros
dros "obras de principian-
te". O Príncipe de Gales em
passado recente distinguiu-
se como piloto, pára-quedis-
ta, homem-rã e jogador de
pólo, e agora tenta as artes.

três Guarneri
nenhuma intenção de cole-
cionar violinos, e penso que
é melhor que algum jovem
tenha a oportunidade de
possuir um grande ins tra-
mento". O mais importante
dos três é um Giuseppe
Guarneri dei Gesu, avaliado
em 100 mil libras esterlinas.

Greve pára aeroportos do México
México — Controladores

de vôo dos aeroportos do
México entraram em greve,
provocando mudança de ro-
ca das empresas aéreas in-
ternacionais que operam no
país. Os 900 membros do
Sindicato de Controladores

de Vôo abandonaram suas
funções eni protesto contra
uma disposição governa-
mental que os obriga a fi-
liarem-se à Federação do
Sindicato de Trabalhadores
do Estado.

índia compra novos bombardeiros
Nova Deli — A Força Aé-

rea indiana substituirá seus
caças Canberra e Hunter
que se encontram em servi-
ço desde 1950, por modernos
caças-bombardeiros Jaguar,
de fabricação britânica. O
Governo indiano optou pelo
Jaguar depois de também
testar o Mirage P-l francês

e o Viggen sueco. E o Minis-
tro do Exterior Atai Beharl
Vajpayee criticou a deter-
un i n a ã o norte-americano
de oferecer ao Governo do
Paquistão aviões do tipo
F-5E, iniciando uma corrida
armamentista entre a índia
e o Paquistão.

Nixon fala sobre seu novo livro
Paris — Numa entrevista

ao jornal francês Le Figaro,
concedida na casa de San
Clemente, Califórnia, o ex-
Presidente Richard Nixon
comunicou que está escre-
vendo um novo livro "sobre
o futuro do mundo" e pre-
tende se retirar da vida po-litica de vez, pois não se
imagina novamente desem-

penhando cargos políticos.
Falando sobre seu novo li-
vro que trata da política
mundial até o ano 2000, o
ex-Presidente lembrou que
a campanha contrária à
venda de suas memórias foi
um fracasso, pois a mesma
esteve 14 semanas na lista
dos livros mais vendidos de
The New York Times.

Obras de arte voltarão a seus países
Taormina, Itália — Em

colóquio realizado em Taor-
mina, Itália, a UNESCO
(Organização das Nações
Unidas para a Educação, Ci-
ência e Cultura) aprovou por
unanimidade recomendação
para que se inicie a restitui-
ção a seus paises de origem
de determinadas obras de
arte atualmente espalhadas

Lilian Carter é
Nova Iorque — A mãe do

P residente Carter, Lilian,
limpou seus adversários
num jogo de pôquer de 12
horas de duração num voo
de Roma a Washington.

por museus norte-
americanos e europeus. Pa-
ra a UNESCO, trata-se le
ajudar os países menos
favorecidos a recuperarem
alguns de seus bens cultu-
rais, dos quais foram des-
pojados na época colonial
e que tém profundo signifi-
cado para seus valores espi-
rituais.

boa no pôquer
Quem revelou o fato foi o
Prefeito Edward Koch, u'm
dos integrantes d a dele-
gação norte-americana que
assistiu aos funerais d o
Papa João Paulo I, chefia.da
por Lilian.
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Giscard deixa o Brasil saindo de Manaus
O Presidente Giscard

D'E..taiiiK e sua comitiva
deixaram ontem o Brasil,
-lhtlOm, depois de visita de
três dias ao Brasil. Ele saiu
de Manaus, onde passou o
dia de ontem, .sobrevoou,
em helicóptero, a floresta
amazônica, conheceu um la-
go e almoçou informalmente
com o Governador Enoch
Reis.

Em Improviso, ao agra-
decer o almoço, o Presiden-
te francês falou diversas
vezes na importância da
Amazônia c revelou sua
satisfação em "encontrar
esse mundo como ele é, com
cada coisa em seu lugar".
Ao Governador, perguntou
por que o rio Negro tem
águas tão limpas e ao mes-
mo tempo escuras e mos-
trou-se impressionado com
a grandiosidade da floresta.

O Sr Enoch Reis disse a
Giscard d'Estaing que a
sociedade amazonense sofre
muita influência da cultura
francesa, desde a fase áu-
rea da borracha. Lembrou,
inclusive, que o Idioma
francês é bem mais falado
do que o inglês.

No almoço oferecido pelo
Governador, o Sr Giscard
cTEstaing comeu peixes regi-
onais. Ao se despedir do Sr
Enoch Reis, o Presidente
francês lembrou que aquela
era a primeira visita de um
Chefe de Estado de seu pais
à Amazônia e disse esperar
que.os laços de amizade en-
tre Brasil e França a,ume_i-
tem cada vez mais.

Agenda intensa
prejudica visita

O Presidente Giscard
d'Estaing e sua comitiva
deixaram, ontem, o Rio às
9h20m, depois de 17 horas
e meia na Cidade, que mal
rpuderam conhecer, devido
ao intenso programa que
cumpriram.

O Presidente francês e
sua mulher, Anne-Aymone,
ao embarcarem na Base Aé-
rea do Galeão, com destino
a Manaus, pareciam bas-
tante cansados. Só ontem,
a Sra d'Estaing esteve em
três cidades diferentes a
mais de 1 mil quilômetros
uma das outras. A despedi-
da na Base foi rápida e
protocolar.

Na Base, o Presidente
francês foi recebido pelo
Governador Faria Lima, e
depois de rápido cumpri-
mento, e de ter Giscard
d'Estaing apertado a mão
de um dos batedores que o
acompanhavam, se encami-
nhou, com o Governador,
para a pista do aeroporto.
D Hilda Faria Lima recebeu
a Sra Anne-Ayimone e le-
vou-a também até a porta
do avião. A Sra Giscard d'
Estaing usava um chemisier
de seda estampada marrom
e branco, mangas compri-
das bufantes enfeitado por
uma pelerine branca esvoa-
cante. Atrás do casal presi-
dencial, seguiram os quatro
Ministros que integraram
sua comitiva na visita ao
Brasil: Srs Louis de Guirin-
gaud, ( R e 1 aç õ e s Exte-
riores); Simone Veil, (Saú-
de e Família); Alain Peyri-
fitte (Justiça) e Jean-Fran-
çois Deniau, (Comércio Ex-
terior).

* ELETRODOS-SOLDAS
Eletrodos Importados especiais: FOX A7A, A7HL, A81, AWi,

AI6L e AWS 308, 312, 316, AWS ENI, SKWAM IG e S1EU1E,
do várias bitolas e boas quantidades,

COMISSÁRIA DE DESPACHOS NORTEMAR LTDA. - Rua Dr.
Rodrigo Silva, 26 - 10.° andar CEP 01501 - Sáo Paulo -
lelofonos: (011) 34-7547 e 36-3489 — com Luis Carlos. Telex
(OU) 24.400. ("
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Independência, 819/825

F.: 61-0512

« I P |

Telefone para
264-6807
e faça uma

assinatura do
JORNAL

DO BRASIL

Ao deixar o Rio, Giscard despede-se ãe um dos batedores que o acompanharam na visita

O balanço econômico da visita
Luiz Barbosa

Para todos que esperavam re-
saltados econômicos imediatos da
visita do Presidente Giscard d'Es-
taing ao Brasil, o balanço final
das conversações havidas durante
a sua permanência em Brasília foi
decepcionante: de concreto, restou
apenas a carta de intenção do fi-
nanciamento — em 400 milhões de
francos (pouco mais de 100 milhões
de dólares) — para projetos hidre-
létricos na Amazônia e o compro-
misso de acelerar os programas de
de energia, o Sol e o vento,
exploração das fontes alternativas

Em menos de 20 horas de ação
em Brasília, porém, o Ministro do
Comércio Exterior francês, Jean-
François Deniau, vasculhou uma
relação extensa das possibilidade*
de negócios próximos entre França
e Brasil com três Ministros da área
econômica brasileira, permitindo
que os Presidentes Giscard e Geisel
preenchessem veio menos uma pá-
gina inteira da sua declaração
conjunta com o rol dessas opera-
ções em perspectivas. Elas se re-
ferem ao campo da siderurgia, da
mineração, dos transportes, da ex-
ploração de petróleo, das telecomu-
nicações e da petroquímica. Não
são contratos, apenas o enunciado
de áreas onde há possibilidades de
participação francesa.

Aos decepcionados — afirmam
as autoridades do Itamarati — não
há sequer um motivo para o de-
sapontamento. Foi dito e repetido,
com uma insistência até irritante,
que as visitas presidenciais não
constituem o momento mais apro-
priado para os acertos econômicos.
Foi, assim em 1976, na viagem do
Presidente Geisel a Paris, quando
também a simples enunciação dos
setores em que havia perspectivas
de cooperação entre os dois paises
acabaram sendo confundidos com
contratos objetivos, resultando afi-
nal, na frustração de vários de
seus itens, como os projetos de Ca-
panema (mineração) e de Praia
Mole (construção de um porto de
escoamento de minério).

Dessa vez, o balanço que o Mi-
nistro Deniau realizou na sua pe-
regrinação pela Esplanada dos Mi-
nistérios — no Ministério das Mi-

nas e Energia, com o Sr Shigeaki
Ueki; no da Indústria e do Comer-
cio, com o Sr Calmon de Sá; e na
Secretaria do Planejamento, com o
Sr Reis Veloso — nada teve de
improviso. Ele foi resultado de um
trabalho preliminar que o próprio
chefe da pasta do Comércio Exte-
rior da França havia realizado
ainda em agosto (dias 29 a 31) na
primeira reunião da Comissão Mis-
ta Econômica Franco-Brasileira,
realizada em Brasília.

O que o Sr Deniau fez, na ver-
dade, foi correr o dedo pelos di-
versos itens da ata final daquela
reunião, cobrando de cada área, os
fatos novos que pudessem dar
maior consistência aos futuros ne-
gócios. Com o Ministro Ueki, falou
de petróleo, do interesse pela par-
ticipação da maior empresa fran-
cesa, a Companhia Française de Pé-
trole, no programa de exploração
da plataforma marítima brasileira
(até mesmo com o barateamento
do aluguel dos navios-sonda mais
modernos); tratou da ajuda da
França ao programa de explora-
ção do potássio de Sergipe e do de-
senvolvimento da pesquisa de Jon-
tes alternativas de energia. Com o
Ministro Calmon de Sá, no dia se-
guinte, o que houve de mais obje-
tivo foi a conversa sobre a parti-
cipação das pequenas e médias em-
presas francesas no mercado brasi-
leiro. Tudo isso, através de ¦ uma
entidade capaz de dar aos empre-
sários de menor porte o volume de
informações de apoio com que já
contam as grandes corporações.

No Palácio do Planalto, com
o Ministro Reis Veloso, houve um
rescaldo de todos os itens da agen-
da que envolviam uma decisão su-
perior do Governo brasileiro. Mas,
ainda assim, o que resultou do tra-
balho intenso do Sr Deniau e da
sua assessoria que, no final, foi re-
forçada de outro Secretário de Es-
tado, Sr Proteau, não foram con-
tratos, porém promessas de futu-
ros ajustes econômicos.

Sintomaticamente, o Ministro
dos Transportes, General Direeu
Nogueira, se manteve afastado des-
sa fase mais acelerada de enten-
dimentos, com vistas a enxertar

com novos itens o comunicado con-
junlo presidencial. Nada se falou
sobre os itens rápidos — os chama-
dos trens bala — que a industria
francesa pretende fornecer para a
ligação Rio—São Paulo. As possi-
bilidades de negócios nessa área
se limitam ao fornecimento de
equipamento ferroviário para o
sistema em torno de Belo Horizon-
te, com a implantação paralela de
sua rede âe transportes suburbanos.

Na petroquímica — assunto
tratado por Ueki logo no primeiro
dia da visita — o interesse fran-
cês se volta ao pólo do Rio Grande
do Sul e, especificamente, à im-
plantação de uma fábrica produ-
tora de etileno.

Em Sergipe, a atividade fran-
cesa em torno das reservas de po-
tássio se liga ao seu know-how
paro a exploração das minas, com
técnicas que contornam o risco
maior da perda dessas reservas
por força da oxidação.

Ao Itamarati, afinal, nem foi
necessário explicar porque os
franceses nada tinham a oferecer
de imediato no setor de energia
nuclear (o que era esperado por
alguns setores da opinião pública
brasileira sem que houvesse motivo
razoável para tanto). E a razão
desse vazio é simples: o Brasil está
de tal forma engajado no seu pro-
grama nuclear com a Alemanha
•Ocidental, em termos técnicos e
financeiros, que não resta.nenhuma
brecha para a participação fran-
cesa nessa área. Até mesmo pelo
fato de que não haverá recursos
disponíveis a médio prazo capazes
de se somarem aos 12 bilhões de
dólares já comprometidos (e devi-
damente financiados) com a RFA.

Como o Sr Deniau pôde consta-
tar nas suas duas visitas a Brasi-
lia, já não existe oportunidades da
envergadura da implantação do
programa nuclear para ser desfru-
tado no Brasil. Sua tática, agora,
é tentar compensar com múltiplos
negócios de porte intermediário,
como os equipamentos de Itaipu e
Tucurui, a construção do Porto da
Suape, ao Sul do Recife, a fatia,
melhor do bolo que os alemães le-
varam primeiro.
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ELETRÔNICA DIGITAL S.A.

EDISA - ELETRÔNICA DIGITAL S.A., indústria de minicomputad.ores
sediada em Porto Alegre, RS, necessita:

GERENTE DE MARKETING
para a função de titular de sua. Filial Rio de Janeiro.

Pré-requisitos:
Curso Superior Completo.
Experiência em Vendas de Computadores de porte pequeno ou
médio, no mercado do Rio de Janeiro.
Experiência em função de chefia. '
Disponibilidade para viagens no Brasil e Exterior. .
Desejável fluência em inglês.

Oferecemos excelente remuneração, possibilidade de rápido
crescimento na empresa e prestígio profissional. Aos profissionais-
interessados e que atenderem os pré-requisitos exigidos pela função,
solicitamos preparar carta-curriculum com indicação de formação
técnica e profissional, experiência efetiva e pretensões salariais
e marcar entrevista com Srta. Elizabeth até o dia 10 de outubro.

D. FILIAL RIO DE JANEIRO
_ ; Av. Rio Branco, 156 - conj. 1810/12

BETRONtcADtGrTw.aA'. TELEFONES: 232.5370 e 232.5745

Observar-se-á absoluto sigilo.

Nom DucM Pe 4&

TROPais
Os Bons TemposVoltaram,

A Ducal inaugura
sua nova loja na Av. 15 de

Novembro e a elegância
volta a Petrópolis.

Agora com uma loja
moderna como a cidade

e agradável como
a serra.

A Ducal volta a
Petrópolis com a

alegria de quem esteve
sempre a frente em moda
masculina. Volta inclusive

trazendo, com exclusividade,
o sucesso europeu em roupas

para homem.
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Fica pronta em dez dias.

E você só precisa provar uma vez.
E nem por isso custa mais caro: a partir de

2.500 cruzeiros você manda fazer um terno sob medida.
Você também pode encomendar a peça de roupa

de que precisa: uma calça, um paletó ou um colete.
Você escolhe tecido, cor e padronagem, entre

120 opções de todas as tecelagens do país.
Drap, como tudo na Ducal,

você pode pagar em até
seis vezes, sem acréscimo.

Drap. Sob medida urgente. '
Exclusividade Ducal.

Agora também em Petrópolis:
Av. 15 de Novembro, 536. ta
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VIO do
A Itaipu Binaclonal pretendetransformar a abertura do canal

dc desvio do rio Paraná, dia 20,
num acontecimento tão ou mais
importante que a própria assina-
tura do tratado, em 26 de abril do
1873, pelo qual o Brasil e o Para-
guai decidiram juntar-se para a
construção da maior hidrelétrica
do mundo. São esperados, em Foz
do Iguaçu, aproximadamente 120
jornalistas — todos os correspon-
dentes estrangeiros no pais foram
convidados para a solenidade pelo
Palácio do Planalto — e está tudo
meticulosamente preparado para o
trabalho do pool que será forma-
do por todas as redes brasileiras de
televisão, operando com emissoras
do Paraguai, Itália, França e Ja-
pão.

A Agência Nacional organiza-
rá uma cadeia de rádio para trans-
mitir o acontecimento, que as te-
levisões levarão ao ar num pro-
grama especial de 10 minutos mar-
cado para as 20h. Tamanho apa-
rato Impõe a suposição de que,
particularmente, o Brasil deseja
multiplicar mundo afora algo mais
que os efeitos da explosão das 60
toneladas de dinamite que permi-
tirão a abertura do canal e o con-
sequente desvio do rio.

Etapa normal
O engenheiro Rubens Vianna

de Andrade, superintendente da
obra, não consegue, todavia, en-
tender o desvio do rio sequer co-
mo um marco significativo no ero-
nograma geral da construção de
Itaipu, aferrando-se ao raciocínio
de que se trata, simplesmente, de"tirar o rio do seu leito natural,
transferi-lo para um leito artifi-
ciai a fim de que possam ser rea-
lizados os trabalhos de edificação
da barragem e da casa de força".
E ainda insiste que se há uma
significação mais evidente no des-
vio do rio Paraná, só pode se pren-
der "à soma de trabalhos muito
íepresentativos que envolveu a es-
cavação do canal", de onde foram
retirados 20 milhões de metros
cúbicos de rocha, isto é, "a meta-
de do volume total a ser escavado
na obra inteira".

Esse mineiro de Pouso Alegre,
52 anos, barrageiro há 28, desde a
construção de Paulo Afonso, ain-
da que seja tido como um dos téc-
nicos mais competentes do Brasil
na construção de usinas hidrelétri-
cas, está um tanto distante das
delicadas questões políticas que
envolvem o empreendimento bra-
sileiro-paraguaio — muito mais
que as técnicas — capazes de
transformar a abertura do canal
de desvio num episódio de profun-
das repercussões — e dividendos —
internacionais.

Coube, aliás, ao General Cos-
ta Cavalcanti (diretor-geral da
Itaipu Binacional), classificar o
acontecimento marcado para as
llh do dia 20, como "um grande
marco" e, sobretudo, como "a
maior prova, para o mundo intei-
ro, da irreversibilidade de Itaipu".
Obviamente ele quis se referir
muito mais à contundência políti-
ca do projeto hidrelétrico, do que
a qualquer evidência de caráter
técnico.

E nesses dias de meticulosa
preparação da solenidade — em
que as comitivas brasileiras e pa-
raguaia estarão chefiadas, respec-
tivamente, pelos Presidentes Ernes-
to Geisel e Alfredo Stroessner, con-
tando ainda com a presença do
General João Baptista de Figuei-
redo — é possível perceber o frê-
mito com que os diligentes funcio-
nários da empresa organizam os
festejos e pode-se ainda captar de
um outro mais atirado, a impres-
são de que a demonstração do
triunfo brasileiro para aplacar o
fél de todos os céticos do mundo,
inclui, acima de tudo, a incrédula,
por vezes provocadora Argentina,
crítica contumaz do empreendi-
mento.

Polêmica
Tamanho rumor, no entanto

provavelmente não reduzirá de
todo a ressonância de uma série
de questões — todas elas polêmi-
cas — que giram em torno da
construção da usina, a começar
pela compatibilização de cotas en-
tre Itaipu e o projeto argentino
de Corpus, 250 quilômetros abaixo,
no mesmo rio Paraná. A este so-
mam-se outros problemas — uma
espécie de fantasma a rondar o
triunfalismo com que a construção
da usina vem de hábito embalada.
A verdade é que o próprio Tratado
de Itaipu permanece alvo da ru-
morosa oposição paraguaia — sob
a alegação de que diversas de suas
cláusulas sáo lesivas aos Interesses
nacionais — e, o que é mais signi-
ficativo, essas denúncias já come-
çam a ganhar adeptos entre o em-
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setores das Forças Armadas. Abs-
traindo a possibilidade de que to-
das as negociações sejam alteradas
a partir de uma mudança no sis-tema politico paraguaio, este fato
por si só demonstra que o Para-
guai poderá, mais próximo do ini-cio das operações, endereçar cri-ticas ao Tratado, como ensaiou há
pouco tempo, só que desta vez pa-ra impor sua renegociação.

Torcida
A impressão que se tem é que

os funcionários de Itaipu, pelo
menos os mais graduados, encon-
tram-se em suspense diante das
negociações entre Brasil e Argen-
tina sobre a compatibilização de co-
tas, e estão torcendo. Talvez por
isso nada falem a respeito. O pro-
blema é tão delicado que, posto
diante de um dos operosos tecno-
cratas, é capaz de provocar incon-
tidas reações de horror. O enge-
nheiro Rubens Vianna de Andrade,
por exemplo, recusou-se a consl-
derar o assunto, mesmo em ter-
mos estritamente técnicos, e de sú-
bito pôs-se, afônico diante do gra-
vador que, depois de desligado, lhe
produziu um suspiro e uma súpll-
ca: "Não vamos falar disso logo
agora que o Brasil e a Argentina
estão quase chegando a um açor-
do."

Ainda assim, o problema das
cotas é hoje a principal tormenta
a despencar sobre Itaipu algumas
apreensões, e o estado suspensivo
em que se encontram seus diri-
gentes — mal disfarçado pelo si-
lênciõ — bem o demonstra. Com
efeito, nos limites do canteiro de
obras, menos se espera, do que se
torce para que as negociações en-
tabuladas entre o Brasil e a Ar-
gentina conduzam a um bom ter-
mo ainda este mês. Os termos em
que se fala, obviamente, é a fi-
xação de uma cota, em Corpus,
inferior aos 105 metros, com o que
Itaipu poderá produzir os seus 12
milhões 600 mil kW. O General
Costa Cavalcanti, talvez contami-
nado pelo ambiente triunfal da
abertura do canal de desvio, que
já apresenta sensíveis efeitos re-
troativos, se permitiu a uma exce-
ção em seu comportamento natu-
ralmente sóbrio com os jornalistas,
e deixou bem claro que "o Brasil e
o Paraguai não chegarão a um en-
tendimento com a Argentina que
venha a modificar o projeto de
Itaipu", e isso significa, categori-
ca/mente, que a cota de Corpus de-
verá ser, no máximo, de 105 me-
tros.

O problema de cotas é simples.
Todo ele se resume na produção
de mais ou menos kW. A potência
de uma usina é proporcional à ai-
tura da queda de água pela barra-
gem, isto é, a diferença entre a
altura do reservatório e a saída da
água pelas turbinas. Altura e po-
tência mantêm uma relação dire-
tamente proporcional, ou seja,
quanto maior a altura, maior a po-
tência, e vice-versa. Em Itaipu, a
saida da água nas turbinas situa-
se na cota 100 (a 10 metros acima
do nível do mar). Se Corpus, à ju-
sante, represar a água acima deste
nível, obrigará a elevação da saída
de água de Itaipu e, conseqüente-
mente, a uma redução de queda e
potência. Isso acontecerá se Cor-
pus adotar uma cota acima de 105
metros (incluindo alagações em
território brasileiro) e, acima disso,
cada metro representará uma per-
da de potência em Itaipu na ordem
de 100 mil kW e chegará a um pon-
to — na cota 120 — em que a hi-
drelétrica brasileiro-paraguaia per-
dera 20 metros da altura aprovei-
tável de sua barragem de 120 me-
tros e se tornará anti-econômica.

Para Corpus a cota 100 permi-
tira a produção de pouco mais de
2 milhões de kW, enquanto que na
cota 110, a usina gerará 4 milhões
800 mil kW. Se atingir a cota 115,
sua produção será de 5 milhões 600
mil kW e, na cota 120, que para a
Argentina é a ideal, 6 milhões 700
mil kW. Naturalmente, do ponto-
de-vista do melhor aproveitamento
do rio Paraná, abstraindo os in-
teresses dos países envolvidos, não
importa perder energia em Itaipu,
para ganhar em Corpus, ou o con-
trário, porque o que se perde à
montante, se ganha à jusante, e
vice-versa. Assim, num plano pu-
ramente'continental, a questão es-
taria equacionada. Mas não é o
caso, uma vez que o Brasil não ad-
mite perdas de energia em Itaipu
e os argentinos, se não mais insis-
tem na cota 120 (em 1974, numa
reunião entre técnicos da Água y
Energia Elétrica, da Argentina, e
da Eletrobrás brasileira, eles fixa-
ram seus interesses na cota 112),
ainda não chegaram a concordar
com a cota 105, embora estejam
mais próximos desta do que de co-
tas superiores.
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No Paraguai o novo descobrimento
O cobrador da balsa que faz

a travessia no rio Paraná, ligando
Guaira, no Paraná, a Porto Coronel
Renato, no Mato Grosso do Sul e
Saltos dei Guaira, no Paraguai,
aponta para a densa floresta queno lado paraguaio ainda encobre
as encostas do grande rio e afirma:"E' o novo descobrimento do Bra-
sil".

Na aduana de Saltos dei Guai-
ra — que é a capital do Departa-
mento de Canendiyu — o funciona-
rio conversa em português, pede a
um garoto que lhe compre uma
Coca-Cola e paga em cruzeiros.
Moeda que é também aceita como
pagamento da taxa para se Migres-
sar de carro no País e, um pouco
mais adiante, o cruzeiro é nova-
mente utilizado para pagar o pedá-
gio equivalente a 50 guaranis e se-
guir viagem por uma estrada de
terra, coberta de pó vermelho que,
cerca de 200 quilômetros enfrente
encontra a rodovia que liga Pedro
Juan Cabalero a Coronel' Oviedo
e Assunção. Ao longo ida estrada,
a mata derrubada e queimada, os
numerosos ranchos de madeira
nua, as plantações dé soja, trigo,
milho, feijão, as terras aradas para
o plantio, vermelhas, largas, lem-
bram a paisagem de qualquer re-
canto rural paranaense, identidade
de resto comprovada pela circu-
lação quase que absoluta de carros
com chapas brasileiras. No entanto,
é o Paraguai.

O "novo descobrimento do Bra-
sil" a que se referiu o cobrado*
da balsa do rio Paraná, é, de fato,
essa ocupação brasileira ao longo
de toda a fronteira paraguaia-
brasileira, que começou em 1962,
acentuou-se em 1966, com a cons-
trução da Ponte da Amizade, ligan-
do Foz do Iguaçu a Puerto Stroes-
sner e tornou-se particularmente
ativa a partir de Itaipu, em 1973.
Atualmente os brasileiros no Para-
guai somam cerca de 200 mil pes-
soas, isto é, pouco mais de 7% da
população total do país, sem levar
em conta os turistas, em transito
por um raio de 20 quilômetros em
torno de Puerto Stroessner, estima-
dos em 500 mil por ano.

Fora o "mensu"

Nessa vasta região de aproxi-
madamente 500 quilômetros de ex-
tensão e que se aprofunda por cer-
ca de 150 a 200 quilômetros no ter-
ritório paraguaio, envolvendo os
departamentos de Alto Paraguay,
Concepción e Amambay, Canen-
diyu, Alto Paraná e Caaguazu, as
florestas estão sendo substituídas
pelas plantações mecanizadas — a
exemplo do que ocorreu no Paraná
— fe os chamados mensu, trabalha-
dores nativos que viviam num regi-
me semi-escravo sob as ordens dos
capitalistas argentinos que explora-
vam madeira e mate, hoje são
peões dos colonos brasileiros, ma-
nuseando a soja e o trigo, ou se
internam nas matas, recuando ã
penetração brasileira, contundiu-
do-se, por vezes, com remanescen-
tes de extintas tribos, vivendo de
rudimentares culturas de subsistên-
cia, quase selvagens, comunicando-
se quase que exclusivamente em
guarani e comendo carne de caça
e mandioca.

Segundo estatísticas de 1972 —
as mais recentes que existem no
Paraguai — da população de 487
mil 786 habitantes destes seis de-
partamtentos, 38 mil 24 eram es-
trangeiros, dos quais 31 mil 869,
brasileiros. Nos departamentos de
Alto Paraná e Amambay, os brasi-
leiros representam respectivamente
10 e 15% da população total e, no
de Canendiyu, 43%. Da inaugu-
ração da Ponte da Amizade, até
1973, a invasão brasileira cresceu
na proporção de 57% e estima-se
que de outubro de 1968 até agosto
de 1973, tenham entrado no Para-

guai, 56 mil brasileiros. Em 1971,
de 25 a 30 mil deles ocupavam 13
colônias nos departamentos de Alto
Paraná, Canendiyu e Amambay e,
em 1975, çíflnente em Alto Paraná,
eles representavam 50 mil pessoasnum área de 480 mil hectares. Em
1973, ano da assinatura do Tratado
de Itaipu, ingressaram no país 39
mil brasileiros.

Reforma agrária
Em 1967, o Presidente Alfredo

Stroessner, ao anunciar uma "re-
forma agrária completa" no Para-
guai, cuidou de, silenciosamente,
retirar do Estatuto Agrário de seu
país a cláusula que impedia a ven-
da de terras fronteiriças a estran-
geiros. A partir daí, o capital brasi-
leiro invadiu o Paraguai, compran-
do grandes exitensões de terras, pri-meiro para a exploração da madei-
ra — praücamnete toda ela nego-
ciada no Brasil — depois para colo-
nizar. E* o caso, por exemplo, da
Colondzadora Karapá, com 100 mil
hectares, e da Companhia Ameri-
cana, propriedade do ex-Chanceler
Mário Gibson Barbosa, com 80 mil
hectares. Isto se estende também
para departamentos não fronteiri-
ços como o de Caazapá, onde a
Colonizadora Técnica Paráguaya
está vendendo boa parte dos seus
29 mil hectares a colonos brasi-
leiros no distrito de San Juan Ne-
pomueeno, na localidade chamada
Tuyuti.

Ao Departamento de Itapua,
que faz fronteira somente com a
Argentina na região da Província
de Misslones, os brasileiros também
já chegaram, ocupando as colônias
de Santa Rosa, San Alfredo, For-
mosa e Naranjal. Nesse mesmo de-
partamento eles tomaram conta de
antigas localidades nacionais como
Hohenau, Obligado e Bella Vista.
No Departamento de Nueva Assun-
ción, no Chaco, fronteira com a Bo-
lívia, a Copaagro adquiriu uma
área de 48 mil hectares.

Os brasileiros chegam, os para-
guaios saem. Os fatos mais graves
dessa expulsão aconteceram entre
1974 e 1975 em Buena Vista, Depar-
tamento de Caaguazu, onde a Com-
panhia Hispano-Paraguaya expulso
1 mil 300 famílias nativas que há
mais de 10 anos ocupavam aproxi-
madamente 15 mil hectares. A em-
presa preferiu vender essas terras
aos lavradores brasileiros, que porelas ofereciam até Cr$ 10 mil o ai-
queire, enquanto que os paraguaiosnão poderiam desembolsar por elas
nem Cr$ 1 mil (6 mil guaranis) poralqueire.

Cultura
Estima-se que de 70% a 80%

da produção de soja dessa região
de fronteira, seja comercializada
no Brasil e numerosas serrarias do
Oeste do Paraná e Sul do Mato-
Grosso do Sul, seja abastecidas
com madeira do-Paraguai, que cru-
zam a fronteira ilegalmente, sem
intermediários e sem pagar impôs-
tos.

O cruzeiro é a moeda corrente
e o português a iingua em que as
pessoas se entendem. Um comer-
ciante de Puerto Stroessner, por
exemplo, mantinha em sua loja
"Manual Dirigido de Português",
para aperfeiçoar seus conhecimen-
tos no idioma através do qual é
possível comunicar-se melhor com
seus fregueses. Por força dessa im-
placável penetração brasileira, o
próprio castelhano da fronteira
tem sofrido uma crescente "abrasl-
leiração". E' comum ouvir a pala-
vra "brasllero", ao Invés de sua cor-
respondente castelhana braslleno.
A conjugação dos verbos alterou-

se: "é" já é dito em lugar do es.
Para facilitar a comunicação os es-
pecuíadores imobiliários já come-
çam a substituir a palavra "frac-
ción por loteamiento, que se parace
mais com sua equivalente portugue-
sa. Da mesma forma, as grandes
propriedades rurais passam a ser
chamadas de fazendas, ao invés de
estâncias, e já são medidas muito
mais em termos de alqueires do
que hectares, tradicionalmente em-
pregado no Paraguai. Já não se
agradece mais com o muchas gra-cias, mas sim com o "muito obriga-
do" e a palavra ayer, incompreen-
sível para os brasilei'os, acabou
substituída por "ontem".

A presença maciça dos brasi-
lekos tem afetado também hábitos
e costumes paraguaios como, porexemplo, o tradicional tererft —
mate forte e frio, que se toma du-
rante todo o dia — está sendo gra-dativamente substituído pelo café.
E à refeição básica local — carne
e mandioca — se somaram arroz,
feijão e vegetais. O ritmo brasileiro
de trabalho, já adaptado ao siste-
ma do capitalismo imposto ao cam-
po, praticamente extinguiu um cos-
tume secular, que os paraguaios
herdaram dos espanhóis, o da sesta
tirada do meio-dia às 3h da tarde.

Rancores
Nem por tudo Isso foi possivelromper de todo uma resistência se-

cular que anima os paraguaios em
relação aos brasileiros. Indiscutível-
mente essas feridas nascidas nos
tempos da guerra contra a Tríplice
Aliança ainda contiuam vivas e

é incrível como a população para-
guaia, até mesmo suas camadas
menos ilustradas, soma a vene-
ração ao Mariscai Lopez, o grandeherói nacional, ao cáustico ressenti-
mento com os países que durante
cinco anos venceram a guerra, re-
duzindo a população do país de 1
milhão 500 mil habitantes paraapenas 200 mil, do que somente
10% eram homens e, destes, quase90% velhos inválidos e crianças quenão puderam lutar.

Primeiro país da América do
Sul a proclamar sua independência,
foi organizado como nação por um
intelectual fortemente influenciado
pelos enciclopedistas franceses, o
Doutor Rodrigues Francia, que, en-
tre outras coisas, estatizou as ter-
ras, distribuindo-as entre os cam-
poneses através das chamadas "Fa-
zendas da Pátria". O mesmo espirl-
to seguiu seu sobrinho e sucessor,
Carlos Antônio Lopez, que governou
de 1844 até morrer, em 1862. Seu
filho, Francisco Solano Lopez, edu-
cado para assumir o Poder, vai en-
frentar a guerra contra a Tríplice
Aliança sobre a qual os paraguaios— e mais recentemente os historia-
dores revisionistas da Argentina —
insistem em classificar de trama
engendrada pelo Imério Britânico,
hegemônico na época.

Solano Lopez morreu em Cerro
Cora, ao lado do velho General
Sanehes, de mais de 80 anos, e seu
filho de apenas 15 anos que prefe-riu morrer a entregar-se. Hoje este
Marechal é herói nacional, e em
qualquer povoação do Pais, em
meio à miséria quase que abfoluta,
invariavelmente se ergue um mo-
numento para saudá-lo. E até ago-ra todas as batalhas da guerra de70 são lembradas com um senti-
mento profundo, com uma dor ain-
da viva.

Transmitida para o comum das
relações humanas, esse espírito es-
tá presente em cada rosto, em cada
gesto, em cada palavra. Só que ago-
ra a politica do Governo Stroesss-
ner em mãos dadas com o Brasil
e a conseqüente invasão brasileira,
obrigaram a uma adaptação desse
sentimento, de modo que ele adqui-
riu sutileza, foi refinado e por ve-
zes é quase imperceptível.

Canal de 2 km permite
construir a barragem

A partir do dia 20 — rigorosamente dentro docronograma — até fins de 1982, nas vésperas doinicio de operação da Usina Hidrelétrica de Itaipu,
o rio Paraná estará desviado para um canal de dois
quilômetros de extensão, 150 metros de largura e90 de profundidade, escavado ao longo dos últimostrês anos, cujo objetivo é permitir a construção, noleito natural, da barragem principal de 1 mil 500metros de comprimento e 176 de altura.

O desvio do rio se dará através da implosão dcdois diques erguidos no final de agosto na entradae na saida do canal de desvio, para o que serão em-
pregadas 60 toneladas de dinamite. Segundo o en-
genheiro Rubens Vianna de Andrade, "após a aber-tura do canal, vamos prosseguir na construção dasensecadeiras — espécie de diques — levantadas noleito principal do rio para que se evite a entrada deágua no local em que terão inicio, em maio/junhodo ano que vem, as escavações da barragem princi-pai". Ao pé da barragem, será levantada a casa deforça (945 metros de comprimento, 70 de largura e91 de altura) que abrigará as 18 turbinas do tipoFrancis e igual número de geradores (nove em 60ciclos e os outros nove em 50 ciclos), cada qual comcapacidade para produzir 700 mil kw.

Estágio
Ainda que até hoje os trabalhos de Itaipu estl-vessem concentrados na abertura do canal de des-vio, foram executadas obras paralelas, que se exc-cutam a seco, fora do leito do rio, em praticamentetoda a barragem de Itaipu, que possui oito qui-lômetros de extensão. Ela começa na margem di-reita (Paraguai) com uma pequena barragem deterra, prosseguindo pelo vertedouro, barragem la-teral direita, barragem principal que atravessa to-do o leito do rio, inclusive o canal de desvio, se-

guindo, já na margem esquerda (Brasil) pelos
quatro quilômetros da barragem de entroncamento,
que tem o papel de conter as águas do reservató-rio, terminando numa barragem de terra até coni-
pletar o total de oito quilômetros.

O vertedouro, cujo objetivo é esgotar o excesso
de água do reservatório nas grandes cheias em quea afluência do reservatório for maior do que a ca-
pacidade das turbinas de absorverem água, possui17 comportas, 612 metros de comprimento e 414 de
largura, e vai mobilizar um total de 534 mil me-
tros cúbicos de concreto. "Ele já está com sua es-
cavação bastante adiantada", explica o Engenhei-
ro Rubens Vianna de Andrade, "e o concreto da
crista terá início no próximo mês". A barragem la-
teral direita (770 metros de comprimento e 55 me-
tros de altura) "já está com toda sua escavação
concluída e ainda este mês terá inicio a concre-
tagem", que ao todo vai somar 740 mil metros
cúbicos.

A escavação das ombreiras da barragem prin-
cipal "já se encontra avançada e o concreto deve-
rá ter inicio ainda este mês", explica o engenhei-
ro, acrescentando que "isso é muito importante
porque a partir dai começa a linha crítica do ero-
nograma de construção, influenciando diretamen-
te a partida da primeira unidade". A barragem de
enrocamento (2 mil 200 metros de comprimento,
70 metros de altura) está muito adiantada. "Está
com 70% concluída e foi feita antecipadamente
para aproveitar o material extraído do canal de
desvio e, depois de maio/junho de 1979, com o co-
meço da escavação da barragem principal, a obra
deverá ser tocada em toda sua extensão".

Valores
Itaipu ocupará uma área de 820 mil quilôme-tros quadrados — incluindo o grande reservatório

de 29 milhões de metros cúbicos de água — quevai de Foz do Iguaçu até Guaira, ocupando uma
área de aproximadamente 1 mil 400 quilômetros
quadrados — e está sendo construída desde 1975
por dois consórcios: Unicon, que reúne cinco em-
presas brasileiras, responsável por 90% da obra ci-
vil, e a Conempa, formada por seis empresas para-
guaias. Segundo o General Costa Cavalcanti, "a
soma dos contratos entre Itaipu e estes dois con-
sórcios — assinados em outubro de 1975 e maio de
1977 — eqüivalem, a preços da época, a 1 milhão
300 milhões de dólares".

Ainda que responsável por apenas 10% das
obras civis, o consórcio paraguaio tem sido exem-
plar. "Tudo aquilo que se vem acertando com o
Paraguai, em termos de construção, ele vem exe-
cutando", elogia o diretor-geral de Itaipu, acres-
centando que com a transferência de tecnologia
que o Brasil vem proporcionando, "o Paraguai vai
se credenciando pára realizar outras obras, às ve-
zes até queimando etapas nesse processo de ad-
quirir tecnologia e acredito mesmo que em outras
obras que o Paraguai faça com outros países, sua
participação será bem maior do que vem sendo em
Itaipu, em termos de construção civil".

O General Costa Cavalcanti vê outra vanta-
gem em Itaipu: "O aporte excepcional que ela tem
sido para as nossas indústrias de equipamentos,
devido aos elevados índices de nacionalização quetemos conseguido". E acresce: "A Itaipu vai pro-
porcionar às empresas brasileiras e ao conjunto dos
seus equipamentos, mais de 1 bilhão de dólares. E
se levarmos em conta o que os empreiteiros com-
pram, o valor total chega a 1 bilhão 200 milhões
de dólares, ou seja, mais de Cr$ 25 milhões.

Nacionalização
"O canteiro de obras, que é um verdadeiro

complexo Industrial, tem um índice de nacionaliza-
ção de cerca de 80% e uma participação paraguaia
em torno de 8%. A grande central de britagem pos-
sui 98% de nacionalização e o índice das turbinas
será de 81% e, os geradores, de 85%. Para um equi-
pamento desse porte, concordo com o que me disse
há dias o Ministro Ueki: trata-se praticamente de
100% de nacionalização.

Em números redondos, Itaipu já gastou até hoje
cerca de 1 bilhão 500 milhões de dólares. Em ter-
mos de custo direto, o projeto Itaipu, atualmente,
está na ordem de 6 bilhões de dólares, (Cr? 120 bi-
lhões) e disso já temos contratados 73%. Ficam
faltando 27% para a partir do ano que vem. De
tudo isso, 52% são financiados pela Eletrobrás e a
Finame financia todo o equipamento produzido no
Brasil e no Paraguai. Até 1981 nós vamos gastar
qualquer coisa em torno de 1 bilhão de dólares por
ano.

Finalmente, ele considera o custo do kw
instalado em Itaipu, da ordem de 471 dólares, le-
vando em conta o custo direto, e de 692 dólares to-
mando por base todos os encargos, o que ainda é
muito barato, sobretudo "se analisarmos o pre-
ço da energia nuclear, em torno de 1,4 mil dólares
o kw. "E* muito difícil comprar hoje, não *t> no
Brasil, como no mundo, uma energia a preço? m-
melhantes aos de Itaipu".
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Estigma da lepra não teve

fim com a mudança do nome fica presa

Política que
é absolvida

O Estado do Rio dc Janeiro tem 12
mil 722 vitimas de hansenlanos (novo
nome da lepra) cm tratamento, dos quais
10 mil 896 vivem na Região Metropoll-
tana. A exemplo do que ocorre em outros
locais, enfrentam o estigma da doença,
que impede sua Integração social. Dian-
te desse problema, 25% dos 791 interna-
dos no Hospital de Surupalti, em Jacaré-
paguá continuam lá, apesar de curados,
porque não dispõem de condições econò-
micas para sair.

Como apenas os doentes indigentes,
mutilados, psicopatas e sentenciados são
internados, ao contrário da politica an-
terior que previa a internação compulsó-
ria nos hospltais-colônias, há estudos no
sentido de conceder uma subvenção a
tim de estimular a saida dos hansenia-
nos curados. As autoridades sanitárias
do Estado afirmam que a situação da
doença no Rio de Janeiro é estacionaria,
porque há mais controle.

Os números
Até 30 de junho de 1977, havia no

país 151 mil 816 doentes registrados.
Mas, de acordo com estimativas das au-
torldades sanitárias, somando-se este
número ao dos hansenianos desconheci-
dos, chega-se a um total de 1 milhão. O
maior foco é a Amazônia. A maior con-
centração de doentes é na Região Su-
deste. As baixadas litorâneas têm a me-
nor concentração, com 147 doentes.

A estatística do Departamento-Geral
de Epidemiologia da Secretaria Esta-
dual de Saúde revela que em 1975 fo-
ram registrados 912 casos de hanseníase
(lepra); em 1976, 834 e em 1977, 905. O
responsável pela Divisão de Dermato-
logia Sanitária, Sadino Abelha, disse que"estes dados configuram uma situação
de progressão da doença no Estado do
Rio de Janeiro. Não significam, necessa-
riamente, um agravamento da situação.
Quando se registra um doente novo, isto
não significa que ele adoeceu este ano.
A hanseniase tem uma evolução tão len-
ta que não se pode determinar com in-
teira precisão quando isso ocorreu".

Quanto ao Município do Rio de Ja-
neiro, há no momento em tratamento 4
mil 905 hansenianos. As Regiões Admi-
nistrativas mais endêmicas são as de
Madureira, 770 casos; Jacarepaguá, 509;
Bangu, 617 e Penha, 422. As menos en-
dêmicas são a Portuária, 23; Santa Cruz,
22; Santa Teresa, 25; Vila Isabel, 30 e
Lagoa, 41."Atualmente" — segundo o diretor
da Divisão de Dermatologia Sanitária da
Secretaria Municipal de Saúde, Dr Elias
Azulay — "estamos conseguindo a di-
minuição de casos da doença da forma
vichoviana, que é a pior e contagiosa,
enquanto as formas tuberculóide, que é
benigna e não contagiosa, e a indeter-
minada, quando a hanseníase não está
bem caracterizada, aumentam. Isto in-
dica que a doença está sendo diagnosti-
cada precocemente, quebrando a cadeia
epidemiológica".

O tratamento
Com a revogação, em 1962, da lei

estabelecendo a internação compulsória
dos hansenianos, o tratamento passou a
ser feito em centros de saúde mantidos
pelo Estado. Na Região Metropolitana
apenas os Municípios de Magé, Para-
cambi, Itaguai e Mangaratiba não con-
tam com o serviço de dermatologia sa-
nitária. Quanto à Capital, só os Centros
de Saúde das Regiões Administrativas
da Zona Portuária e Paquetá não pos-
suem também este tipo de atendimento,
o número de doentes é pequeno.

Todo o tratamento, incluindo medi-
camentos, é gratuito. Mas, como alguns
pacientes necessitam de cuidados espe-
ciais de fisioterapia e neurologia, por
exemplo, a Secretaria Municipal de Saú-
de do Rio estuda, no momento, um con-
vênio com o INAMPS. O Ministério da
Saúde defende ainda o tratamento des-
ses pacientes em hospitais gerais, mas
ainda há algumas resistências em con-
seqüência do estigma que cerca a doen-
ça.

No momento, em Curupaiti, em Ja-
carepaguá, há 791 internados e no Ta-
vares de Macedo, em Itaborai, 650. A
profilaxia, "que é uma arma importan-
te porque paralisa o contágio", é feita
através do tratamento dos doentes; exa-
mes nos comunicantes (pessoas com
quem os doentes tiveram contato prolon-
gado), e na população sadia; aplicação
da vacina BCG intradérmica (usada pa-
ra combate à tuberculose e que confere
um certo grau de proteção contra a han-
seniase) e a educação sanitária para es-
Clarecer a população sobre os riscos reais
da doença.

O advogado André Luiz da Costa
. Paula, que fez um voto de trabalhar co-

mo voluntário junto aos leprosários,
acusa as autoridades sanitárias de não
estimularem a conscientização da po-
pulação sobre a doença e por isso, em
abril deste ano, pediu ao presidente da
CNBB, Dom Aloísio Lorscheiter, uma
pastoral dedicada ao problema e rece-
beu a promessa de ser estudado o pedi-
do. Denunciou também que o uso da
BCG, como imunizante da hanseníase,
não é difundido. Os postos de saúde em-
pregam a vacina apenas para tuber-
culose.

O estigma
O estigma que até hoje acompanha

a doença, tem origem nas citações bibli-
cas, mas especialistas, como o professor
Abrahão Rotherg, afirmam que não há

Elizabeth Marins dos Santos

provas de que a lepra da Biblia tenha
alguma relação com a doença descober-
ta, em 1874, pelo norueguês Armaucr
Hansen.

Com a utilização de medicação efi-
caz, como as sulfonas, e a constatação
de que a hanseniase é menos contagiosa
do que a tuberculose, passou a ser per-
mitido o convívio dos pacientes, desde que
mantenham um tratamento regular nos
centros de saúde, porque a experiência
do Isolamento mostrou-se inviável, já
que muitos fugiam à imposição da se-
gregação social. Mas os tabus culturais
impedem a aceitação dos hansenianos
na comunidade.

No Hospital de Curupaiti há pessoas
internadas há 30 anos que alegam não
ter condições de abandonar o local. O
vice-diretor do estabelecimento destaca
problemas reais oriundos do estigma so-
ciai, que impedem a adaptação à nova
vida: abandono da familia; mutilações
que dificultam a locomoção e, prinei-
palmente, fatores econômicos. Nesse
grupo de asilados (pessoas já curadas;,
constituído por 25% dos 791 internados,
há também aqueles que, vitimas da in-
ternação compulsória, acham que o Go-
verno tem obrigação de abrigá-los.

A permanência dessas pessoas no
hospital impede maior rotatividade de
vagas. Para solucionar o impasse existe
um estudo visando à concessão de uma
subvenção mensal a fim de estimular a
saida desses ex-doentes. Em 10 anos, a
direção do hospital conseguiu diminuir
de 925 para 791 o número de internados.
Em média, chegam cinco novos hanse-
nianos por mês.

O custo
O Ministério da Saúde estabeleceu a

adaptação dos hospitais-colónias ao re-
gime de cooperativa, organizando ativi-
dades que possam propiciar aos mesmos
meios de subsistência com a utilização
dos doentes como força de trabalho.
Atualmente o Estado gasta com um
doente internado cerca de Cr$ 28 mil
por ano, enquanto o tratamento ambu-
íatorial, não computando os gastos com
pessoal (médico, enfermeira e auxilia-
res), oscila entre Cr$ 50 a CrS 900, se-
gundo dados do Departamento ¦ de Epi-
demioiogia da Secretaria Estadual de
Saúde.

O diretor da Divisão de Dermatolo-
gia Sanitária da Secretaria, Sadino
Abelha, salienta, no entanto, que a mu-
dança não pode ser feita a curto prazo
por envolver a participação de outras
entidades de assistência social. Em Curu-
paiti, cerca de 300 ex-hansenianos tra-
balham no local, mas agora não há in-
tenção de oferecer vantagens como es-
ta e tenta-se dificultar a utilização das
110 casas existentes no terreno da co-
lònia. Anteriormente eram concedidas,
gratuitamente, aos casados (além de ali-
mentos), mas agora são ocupadas por
quatro ou cinco doentes.

Alguns pacientes reclamam da qua-
lidade da comida servida no hospital e
da precariedade do serviço de emergên-
cia durante a noite. Também faltam mé-
dicos e remédios. "A falta de calor hu-
mano e desinteresse dos médicos e en-
fermeiros, conseqüência dos baixos sa-
lários", é a principal reclamação de um
dos internos, que disse falar em nome
de todos.

As reclamações, no entanto, não são
levadas diretamente à direção do esta-
belecimento, porque os doentes alegam
que existe o perigo de serem transíeri-
dos para o Hospital de Itaborai ou ex-
pulsos. O vice-diretor, Arnaldo Zeo, ex-
plicou, porém, que elas não devem ser
levadas em consideração porque os re-
iclamantes sempre têm uma ficha de
mau comportamento. O advogado André
Luiz da Costa Paula que trabalhou por
dois anos no hospital (ele conhece os
leprosários de Fortaleza, Natal, João Pes-
soa, Recife, Vitória, Salvador e Belém),
afirma que muitos temem fazer reivin-
dicações, porque sua sobrevivência é ga-
rantida por estas instituições.

A mudança do nome
A hanseniase (a partir de 1975, por

determinação do Presidente Geisel, esta
palavra passou a ser utilizada como si-
nónimo da lepra, que causa maior im-
pacto) tem como causa um germe. O
período de incubação é de três a cinco
anos. A moléstia inicia-se por áreas
adormecidas, nas quais os bacilos des-
truiram os nervos. Nestas áreas apare-
cem manchas esbraquiçadas ou aver-
melhadas com sensibilidade diminuída
ao calor, dor e tato. As partes mais ata-
cadas são os braços e as pernas.

Na fase inicial, não produz deformi-
dades (com tratamento são evitáveis) e
nem é contagiosa. Se não for tratada,
lentamente, surgirão outras inflamações
na pele e também nos nervos periféricos,
provocando deformidades nos pés e nas
mãos.

A doença é transmissível pela pes-
soa doente que elimina bacilos pela pe-
le e vias respiratórias superiores. O con-
tágio só se dá, no entanto, quando há
um contato intimo e mais ou menos pro-
longado; contatos eventuais não causam
problemas. Outro fator é a falta de re-
sistência contra a infecção. Apenas 5%
da população não têm resistência natu-
ral à doença, o que pode ser constatado
pela reação Mitsuda, suspensão de ba-
cilos da hanseniase, previamente prepa-
rada, injetável no corpo da pessoa pes-
quisada.

A presa politica Norma
Sá Pereira Rego Torres, que
cumpria pena de 12 anos
no Presidio Talavera Bruce,
em Bangu — da qual íoi
absolvida, sexta-feira últi-
ma, pelo Superior Tribunal
Militar, por falta dc provas
— não será libertada, pois
ainda existe contra ela or-
dem de prisão preventiva,
na 2a. Auditoria da Mari-
nha.

Há seis anos presa, Nor-
ma já fez, por duas vezes,
greve de fome em protesto
contra o isolamento a que
são submetidos os presos
politicos. O seu advogado,
Augusto Sussekind Moraes,
acredita que ela ganhará a
liberdade, no próximo mês,
quando será reexaminado,
naquela Auditoria, o pedido
de prisão preventiva, já que
muitos dos envolvidos nesse
processo estão aguardando
o julgamento em liberdade.

Na sua condenação agora
anulada, Norma era acusa-
da por um assalto ao Su-
permercado Ideal, no Rio,
em 1971, quando, então, se
encontrava fora do país, no
Chile.

Avião DC-3 não consegue
parar na aterrissagem, cai
em barranco mas só fere 1

Belo Horizonte —- Ao aterrissar no aeroporto do
Aeroclube Minas Gerais, no Bairro de Carlos Pratos,
o avião DC-3, prefixo PT-KVU, não conseguiu pararaté o final da pista. Despencou de um barranco de
aproximadamente 30 metros, quase atingindo um
conjunto de casas e ferindo levemente alguns de
seus 17 ocupantes. Apenas o piloto Daniel Nobre,
atingido pela hélice do aparelho na hora do choque,
está internado em estado grave. Ninguém morreu.

O aparelho, de propriedade da empresa paulis-ta M. S. Consultoria Técnica Operacional de Avia-
ção Ltda, decolou de São Paulo as 9h30m, com des-
tino a Belo Horizonte. O co-piloto José Jan Marga-
lho Viegas se recusou a explicar por que o avião, de
porte médio, desceu na pista do Aeroclube de Minas
Gerais, que oferece poucas condições de pouso, ao
invés de aterrissar no Aeroporto da Pampulha.
"CAVALO DE PAU"

O co-piloto, disse que uma
falha nos freios foi respon-
sável pelo acidente. O pilo-
to, Daniel Nobre chegou a
fazer uma manobra deno-
minada cavalo de pau —
em que o aparelho gira em
torno de si mesmo — mas
não conseguiu evitar a que-
da.

Funcionários da Infraero,

que presenciaram o aciden-
te, garantem contudo que
o aparelho só tocou o chão
no meio da pista, de 800
metros, em vez de aterris-
sar en: sua cabeceira. Con-
firmam o cavalo de pau
tentado, mas asseguram
que seria impossível frear
o aparelho antes do final
da pista em conseqüência
da falha do piloto na ater-
rissagem incorreta.

CHINCHILAS CÍRCULO C.
Sua oportunidade de investir no ar.imal da pelo mais valiosa

do mundo: Informes com experientes criadores, no CÍRCULO C: AV.
ALMTE. BARROSO 6/1303, RJ., 232-7766. Malricos asseguradas
da melhor qualidade com Iodas as garantias. Cursos de ensino
com slides. Quem cria antes leva muita vantagem. Comece iá.

Venha aprender inglês
na BERLITZ:

100 anos de experiência ensinando
idiomas no mundo inteiro é apenas

a primeira razão.
Métodos exclusivos: desde 1878. 100 nnos desenvolvendo
o aperfeiçoando métodos próprios no ensino de idiomas em
2<\ paises do mundo.

Rodízio de professores. Os alunos aprendem com diversos
professores, faníiliarizaridò-se com diferentes pronúncias.

Primeiro você fala. A BERLITZ ensina você a falar inglês com
o mesmo método com que vocô aprendeu a falar sua lingua.
Ouvindo e repetindo. Falando. A gramática è assimilada
naturalmente, na medida em que você vai falando e
aprendendo inglês.

32 milhões de alunos A BERLITZ comprova com 32 milhões
de alunos no mundo inteiro a eficiência de seus métodos no
ensino de idiomas. No Brasil, a maioria dos executivos das
empresas internacionais, nacionais de grande porte e dos
profissionais liberais, aprende a falar idiomas na BERLITZ

Ensino personalizado. Em classes individuais ou semi-
individuais, o que obriga o aluno a participar intensamente,
falando e ouvindo. Você escolhe os horários mais
convenientes de acordo com seu trabalho.

O curso mais rápido.do Brasil. Em apenas li3 dias
por Imersão Total.

lQQBERUTZVaarS
Desde 1878 . ',.

SAO PAULO: Rua Colômbia, 229 Tel;;.: Vil-Tm ¦ 853-lG<18
R. Libero Badaró, 377/1105 Tel.: 30-2073
Praça Charles Miller, 16 Tel.: 65-4285 - PACAEMBU
CAMPINAS: R.Maria Monteiro, 1104 Tel.:51-9308
RIO DE JANEIRO: R. Melvin Jones, 35 2? S/L201 Tel.:22M983
Praça Atahulpa, 60 Tels.: 2/4-6246-274-6247¦PORTO ALEGRE: Av. Protâsio Alves, 2933 Tel.: 31-536S
Credenciada no Conselho Federal de MáO'de-Obra
Lei n.°6.297 de 15.12.75
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Relógio Tissot. Modelo feminino.
Todo em aço. Automático.
Çom 2 calendários.
A Vista

3.442,40
ou Sem Entrada

12 x 406,20

Relógio Omega. "Speed
Master". Cronografo.
Automático. Com calendário
duplo, 3 acumuladores de
tempo e escala telemétrica.
A Vista

16.560,20
ou Sem Entrada

12x1.954,10

Relógio Citizen. Pulseira em
aço. Automático. Com
calendário Day-date, segundeiro
central e taquímetro.
A Vista

2.312,80
ou Sem Entrada

12 x 272,90

Relógio Orient. Cronografo
Quartz LCD. Com 7 funções.
Caixa e pulseira em aço.
A Vista

5.994,10
ou Sem Entrada

12x707,30

(O rüfiÉifofaã/o/as
Telefone para

264-6807

e faça uma

assinatura do

JORNAL DO BRASIL
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NAO PERCA TEMPO, W
QUALIDADE E ECONOMIA
Ê NO PONTO BRANCÕl?

W^ GRUPO FRANCÊS
Almoladas soltas em veludo
Apenas CrS 9.490,

CREDITO PRÓPRIO IMEDIATO
ENTREGA EM 24 horas .
Dormitório Oggi ».
Armário CrS 2.790, - Cômoda CrS 1.690,
Berço CrS 990, - Cama CrS 1.190,
Penteadeira/escrivaninha CrS 999,
Mesa cabeceira CrS 469,

ESTANTE KAUDER
Em jacarandá ou cerejeira
A partir de Cr$ 2.390,

COLCHÃO SIMMONS-EPEDA
Solteiro CrS 999,
Casal CrS 1.499,
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CADEIRA DE BALANÇO
Em palhinha, tecido ou curvin.
A partir de CrS 1.590,

DUPLEX
Em louro, cerejeira, jacarandá ou laqueado.
A partir de CrS 5.290,

SUPER-OFERTAS POR POUCOS DIAS
Colchão Anaton solteiro CrS 1.750
Mesa cromada com vidro fume '
e 4 cadeiras cromadas CrS 5.990,
Módulo estofado Phenix CrS 1.990,
Mesas de centro e duas laterais
cromadas com tampos de vidro ... CrS 2.100.
Cama de solteiro com palhinha ... CrS 1.349,
Beliche em imbúia CrS 2.390,
Divâ-cama conversível em cada
de casal ou 2 de solteiro CrS 2.590,
Carrinho Burigotto CrS 799,
Sofanete Gelli CrS 2.599,
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Indústria gera receita mas polui a Baía de Guanabara
Os despejos industriais canalizados

aos rios, e destes à Baia da Guanabara,¦enquanto geram receita paga por 2 mil
924 empresas, já são considerados uma
ameaça à saúde humana e limitantes da
atividade pesqueira. De apenas 102 indús-
trlas catalogadas pela Fundação Estadual
dc Engenharia cio Meio-Ambiente, 14 to-
neladas de carga tóxica são lançadas dia-
rlamenle à baia, como mercúrio (117
kg/dia i e cromo (4 t/dia I.

Não há prazos rígidos para solução
dessa crescente poluição hídrica, graças
ã qual a região do Grande Rio está deli-
nida com área critica pelo 2o Plano Na-
cional de Desenvolvimento. Os mecanis-
mos de controle se substituem desde
1 610, há 368 anos, quando se criou lei pa-
ra proteger a Rua da Vala, atual Uru-
guaiana, dos despejos de um curtume.
QiVèm podia, pagava 20 mil reis dc mui-
ta, e os escravos eram punidos com 100
açoites e prisão de dois anos meses em
galés.

Área morla
Uma área de 50 Km2, entre a ponte

Rio-Niterói e o fundo da Baía da Guana-
bara "tem muito cheiro ás química'*, diz
o presidente da Colônia de Pesca de Ra-
mos (Z-41, pescador Roque Henrique da
Silva, "e por isto já está eliminada como
região de pesca".

Os despejos industriais e os esgotos
domésticos reduziram em 50% a ativida-
de da colônia, com a proibição da pesca
de mexilhões. Há três anos, eram reco-
lhidas 10 toneladas de moluscos e há 20
anos se pescava 10 vezes mais do que hoje
— 500 quilos por dia, cerca-de 13 tonela-
das mensais. Mas o destino da pesca na
baía está muito mais ameaçado. Os pri-
mclros resultados das pesquisas em pei-
xes, obtidos nesta colônia, antes da co-
mercializacão, revelaram elevado teor de
mercúrio. .

Em algumas amostras, a contamina-
ção foi considerada acima das taxas re-
gistradas na Baia de Minamata, no Ja-
pão, onde ocorreu contaminação coletiva
por mercúrio de 1953 a 1960, e Niigata, de
1964 a 1965. As famílias, durante anos,
ingeriram peixes contaminados com me-
tilmercúrio. No primeiro caso (Mina-
mata), 46 pessoas morreram entre as
121 afetadas; no segundo, seis entre 47.

Enquanto a Food and Drug Adminis-
tration, dos Estados Unidos, estabelece
tolerância zero no caso ds uso intencio-
nal, mas tolera até 0,5 ppm i partes por
milhão) em peixes e produtos do mar, a
legislação brasileira estabelece, de uma
maneira geral, a tolerância dfc 0,05 ppm
de mercúrio em alimentos.

Os perigos
O mercúrio e seus derivados provo-

cam intoxicações. O mercúrio é rápida-
mente absorvido pela mucosa digestiva
e eliminado principalmente pelos rins,
onde causa necrose tubular. Provoca
ainda, segundo estudo do médico Frede-
rico Azevedo Gomes, do Hospital Sousa
Aguiar, dor abdominal intensa e sensa-
ção de queimadura e vômitos e diarréia,
entre outros males, como hipertensão
arterial e paralisias parciais.

Responsável pelas pesquisas do Ins-
tituto de Biologia Marinha, a professora
Nadir Schotz da Silveira Troncoso não
revela qualquer resultado das amostras
analisadas porque o chefe do Departa-
mento de Biologia da UFRJ, professor
Henrique Rodrigues da Costa, desacon-
selhou a divulgação dos dados sem a
realização de novas pesquisas. Anunciou
que as pesquisas serão ainda encami-
nhadas à Coordenação de Pós-Gradua-
ção em Engenharia (Coppe), da UFRJ,
para- estudos qualitativos e quantitati-
vos.

Mas, dificilmente os dados serão di-
vulgados pela UFRJ, segundo os profes-
sores envolvidos nas pesquisas, para não
causar pânico na população e, certamen-
te, gerar grave problema social para a
comunidade pesqueira da orla da baia,
que ainda depende da pesca para so-
breviver.

Durante dois anos, a partir de iá79,
a Finep — Financiadora de Estudos e
Projetos — deverá fornecer recursos no
valor de CrS 2 milhões 200 mil ao De-
partamento de Biologia para um pro-
grama de monitoragem da água e com-
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Francisco Rosso di San Secondo

pra de equipamento de absorção alô-
mlca para análise de metais pesados,
possibilitando á UFRJ obter dados sem
a necessidade de usar equipamentos par-
ticulares, inclusive o da Indústria que
polui a baia e o rio Acari com mercúrio:
Eletroquimlca Pan-Americana.

As quantidades de mercúrio lançadas
diariamente na baia são controvertidas.
Enquanto a Fundação Estadual de En-
genharia do Meio-Ambiente tem dados
de que a Eletroquimlca Pan-Americana
joga diariamente no rio despejos com
117,17 quilos de mercúrio, os diretores da
empresa, Srs Mário Giavelli e Ricardo
Lins de Barros, dizem que no lança-
mento, após melhorias técnicas no pro-
cesso de clctrólise, as perdas se limitam
hoje a um quilo por mês. Antes, só na
sala de clctrólise 1 — mais antiga, de
1950 — a perda de mercúrio atingia 158,4
kg/mês.

De acordo com estudos realizados
na Suécia, entre 1966 e 1967, e divulga-
dos pela FAO (Marlne Pollutlon and Sea
Life) a perda de mercúrio é de 30 a 40
gramas por tonelada de cloro. A Pan-
Americana produz atualmente 100 t/dia
de soda cáustica e 90 t/dia de cloro.
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No processo de fabricação dos deri-
vados do sal (cloreto de sódioi, o mer-
cúrio entra como célula, em que a soda
cáustica fica na concentração e a água
residual pode conter teores mercuriais.
De acordo com estudos de Mc-Graw
Hill (Chemical Process Industry), cita-
dos por químicos, a perda de mercúrio
(na célula Denora) é de 100 gramas por
tonelada de cloro.

As poluentes
As atividades poluidoras da Baía

da Guanabara até agora conhecidas so-
mam 5 mil Indústrias, das quais as mais
significativas, segundo dados da FEEMA,
são 300. Do total estimado, 1 mil 150 es-
tão cadastradas; 61 solicitaram licença
prévia para funcionar; 56 para se ins-
talar e 25 para operar, nos últimos três
anos.

Dentre as indústrias existentes, 4
mil 115 já receberam ultimações para
cumprimento de exigências, enquanto 1
mil receberam autos de constatação por
não atendimento de intimação.

As cargas tóxicas atingem a baía
por lançamento direto, 475 quilos por
dia; através das redes (assim são con-
siderados os canais do Mangue, Cunha e
até o rio Irajá), 351 kg/dia; e através
de rios e canais, 10 mil 191 kg/dia. Des-
se total de 10 mil 191 kg/dia, a Refina-
ria Duque de Caxias — a maior polui-
dora da Baia da Guanabara — contri-
bui com mais da metade de kg/dia de
tóxicos, como cádnio (552,2 kg), zinco
(398,3 kg), cromo trivalente (896,2 kgi,
cianetos (923,3 kg) e níquel (2 mil 942
kg).

Entre uma lista de 34 firmas polui-
doras da baía, a FEEMA cita a Bayer do
Brasil — cujos despejos são jogados no
rio Sarapui — como a principal lança-
dora de cromo: 3 mil 196 quilos por dia;
cobre, a S/A Marvin (19,24 kg/dia);
zinco, a Klabin Manufatora (46,66 kg/
dia), a S/A Marvin (23,94 kg/dia) e a
Apoio Produtos de Aço (14,45 kg/dia).
Lançam fenol: Ciba Geigy Química
(70,2 kg/dia); Refinaria de Manguinhos
(69,24 kg/dia); Liquid Carbonic Indús-
tria (31,1 kg/dia); e a Petroflex Ind. e
Com. — Fabor (22,68 kg/dia).

Lançam sulfato: Petroflex (11 mil
310 kg/dia); Rupturita S/A Explosivos
(3 mil 206 kg/dia); Cia. Nacional de
Cimento Portland (5 mil 535 kg/dia); e
Naegeli S/A Indústria Química (1 mil
91 kg/dia). Já a Química Geral do Bra-
sil é a que mais lança enxofre: (16,22
kg/dia). Algumas firmas ainda lançam
ferro e manganês.

As cargas poluidoras da bacia da
Baía da Guanabara (com 3 mil 800
km2), em que a FEEMA classificou 91
rios, com diferentes usos, totalizam 313
mil 468 kg/dia de carga orgânica (que
provoca consumo de oxigênio da água
ou demanda bioquímica de oxigênio);
426 mil 662 kg/dia de matéria em sus-
pensão; e 1 milhão 583 mil 301 kg/dia
de sólido em suspensão, além dos 14 mil
479 kg/dia de material tóxico.

Por gênero de indústria, a contribui-
ção é a seguinte:

TIPO N? Carga Matéria em Sólidos

DE DE Orgânica Suspensão Estáveis
INDÚSTRIAS INDÚSTRIAS CDBO MS SE Tóxieoi

Kg/dia Kg/dia Kg/dia  Kg/d.»

Minerais não metálicos 47 20 687 3 600 412
.,..,. i, 1 416 1 250 710
Metalurgia II
.. 75 90 1Mecânica ,.'•"'— 106
Material Elétrico c Comunicações 1 880 1 902 JO

Materiais do transporte 733 208 36
Papel e papelão i 4 122 6 665 691 1

Artelatos de borracha 204 63 34 0,38
Couros e Peles 9 025 9 587 3 144 168
Químicas e Petroquímicas 16 218 402 338 856 1 S53 412 9 1761

* Sem REDUC 15 9 290 14 140 2 486 3 463

Farmacêuticas | 514 892 1 180 0 45

Perfumarias | 138 109 31 2

Materiais plásticos 539 45 80 94
TèxtH 11 755 11 076 7 317 48

Alimentícia 12 38 033 13 569 6 721

Bebidas 21 245 6 710 1 110

Fumo 154 69 15
Gráficas 28 3
Diversas 
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A Brahma da Marquês de Sapucaí despeja direto no Canal do Mangue e paga por isso, de Cr$ 150 mil a Cr$ 300 mil à Cedae

Poluidor apenas paga imposto
O Código Nacional de Saúde

condena que os lançamentos em
rios sejam feitos sem tratamento.
No entanto, esta tem sido a solução
pa.ra os despejos, pelos quais as in-
dústrias pagam taxas. Em Bangu,
o mais*' retrato' da poluição: o rio
das Tintas, que a cada dia tem
uma cor.

No dia 27 de setembro, às
12h50m, o rio estava, vermelho-cla-
ro; mas pode ficar azul. anil, vinho,
segundo os moradores da Rua
Barão de Capanema, onde os des-
pejos chegam ao Rio — uma con-
tribuição da Fábrica de Tecidos
Bangu, segundo o chefe do Serviço
de Coleta de Dados da 17a RA, Sr
Herminio José da Silva.

Despejos pagos
Em 1976, a Companhia Esta-

dual de Águas e Esgotos arrecadou
Cr$ 12 milhões 805 mil 678 com
despejos industriais. Os dados rela-
tivos ao ano passado não foram

fornecidos sob alegação de que "a
taxa está englobada agora em Re-
ceitas Operacionais, o que deman-
daria consulta ao computador".

As empresas pagam despejo in-
dustria.1" devido à presença de DBO
(matéria orgânica que provoca De-
manda Bioquímica de Oxigênio) e
Material Sólido acima dos padrões
normais de esgoto sanitário, acar-.
retando maior custo operacional
nas estações de tratamento".

Diz ainda a Cedae que a tarifa
é cobrada "para cobrir os custos de
tratamento e também para manu-
tenção da rede coletora, prejudi-
cada pela presença de matérias
químicas". Cada metro cúbico de
despejo custa hoje Cr$ 2,78 se o
DBO é acima de 300 mg-litro, as-
sim como a Matéria em Suspensão.

Um exemplo desse caso ocorre
com a Companhia Cervejaria
Brahma, fábrica de Marquês de
Sapucaí, cujos despejos, depois de
atingirem o canal do Mangue, vão

poluir a Baia de Guanabara. Por is-
to, a firma paga à Cedae entre
Cr$ 150 mil e Cr$ 300 mil mensais.
A variação decorre, segundo seu di-
retor industrial, Sr Francesco Ros-
so, do volume de água gasto, sobre
o do qual se calcula o despejo in-
dustrial na base de 40%.

Esta fonte de penda existe,
efetivamente, desde a entrada em
vigor do Decreto E-2 721, dc 4 de
março de 1969, que regulamentou
no antigo Estado da Guanabara —
mas ainda está em vigor, apesar da
fusão — o despejo industrial.

Na prática, a situação é de ab-
soluta poluição dos rios que deman-
dam a Baía de Guanabara. Há 40
anos suas águas eram límpidas e
a fauna riquíssima. De 1938 a 1947
começaram a desaparecer os ca-
ranguejos .crustáceos, sins e marls-
cos. Hoje, os remanescentes estão
poluídos, estando confirmado ape-
nas seu elevado índice de colifor-
mes, portadores de doenças.

CARGAS POLUIDORAS INDUSTRIAIS DA BACIA DA BAIA DE GUANABARA POR SUB-BACIA

SUB-BACIA

(número)

NÚMERO CARGAS (Kg/dia)
DE CBDO MS SE

INDÚSTRIAS Carga Orgânica Matéria em Suspensão Sólidos Estáveis
TÓXICOS

Lançamento direto na bala 2
Cana! do Mangue 9

(09)
Canal do Cunha 18

(13)
Rio Iraja 9

(21)
Rio São João dc Mcriti 18

(23)
Área entre R. S. J. de Morili e

Rio Iguaçu 6
(25)

Rio Iguaçu 7
(27)'

Rio Estrela 3

(31)
Rio Roncador ou Santo Aleixo 2

(39)
Rio Guapimirim 3

(43)
Rio Guaxindiba 4

(49)
Área entre Rio Guaxindiba e Bacia

da Lagoa de Piratinlnga 4
(51)

Subtotal 85

119
15 263

33 125

8 71/

1 819

18 988

430

3 963

249

3 02t,

655

695
S 726

10 532

9 745

10 001

13 395

4 054

2 055

8 301

4 226

17 122

4 406 525

357
909

2 490

4 455 '

4 111

6 882

1 432

006

4 395

588

319

568

475
6

174

171

685

3 215

121

37

I

39

355

0,05

93 759 86 377 29 422 283

Canal da Tomada

(29)

210 420 326 146 1 551 394 5 735

TOTAL 87 304 179 412 523 1 580 816 11 017
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Microbaçtéria
pode déspoluir

Microbactérias isoladas
de meio poluído por hidro-
carbonetos e identificadas
como do gênero Mycrobac-
terium poderão ser utili-
zadas como agentes antipo-
hientes. Usando a própria
poluição industrial como
campo de suas pesquisas, o
bioquímico Celso Luís Car-
doso, é o primeiro pes-
quisador, no Brasil, a
tentar uma solução bioló-
gica para despoluir.

A ocorrência de microbac-
fcérias cm águas fluviais po-
luidas com resíduos indus-
triais começou a ser estuda-
da pelo bioquímico em
setembro de 1977. Foram se-
lecionadas 202 colônias com
base no tempo de crês-
cimento e características
morfológicas, das amostras
coletadas durante seis
meses no rio Jacaré, que re-
cebe os despejos da refina-
ria de Manguinhos, ricos
em hidrocarbonetos, feno,
ferro e outros.

PAEA DEGRADAR
As pesquisas destinadas a

encontrar solução para a
degradação de certas for-
mas de poluição, principal-
mente a ocasionada pelos
resíduos de refinarias de
petróleo, são desenvolvidas
pelo bioquímico Celso Luis
Cardoso a partir de um tra-
balho idealizado pelo pro-
fessor Paulo Gontijo Pilho,
chefe do Departamento 'le
Microbiologia Médica d a
UFRJ.

O professor, docente .da
Universidade Estadual d e
Maringá e executando o tra-
balho para uma tese, disse
que as microbactérias per-
tencem ao gênero Mycro-
bacterium grupo de mais
alta importância médica
por englobar os bacilos da
tuberculose e lepra.

Acha que sendo a água
analisada u m verdadeiro
reservatório de microbaetê-
rias antípicas "patogêni-

cas", seria válida a invés-
Ligação do reflexo desta
situação nas águas da Baia
de Guanabara. Lembrou, no
entanto, que a degradação
de compostos aromáticos ou
alifáticos (hidrocarbonetos)
será tentada por espécies
não patogênicas.

Das 202 colônias selecio-
nadas, apenas u m isola-
mento (0,5%) foi fotocro-
mogênico, enquanto 14
(7%) foram escotocro-
mogênicos e 58 (29%) não
eromogênicGs. A grande
maioria (63,5%) apresentou
crescimento rápido, o qw>
indica a possibilidade de se
poder desenvolver, em labo-
ratório, no futuro, micro-
bactérias que degradem a
poluição, sem que a flora »
fauna marinhas sejam des-
truidas.

No momento as amostras
pstão sendo identificadas
n a s respectivas espécies,
através de testes bioquí-
micos adequados, e tentati-
vas para extrair da polui-
ção soluções para combate-
Ia, biológicamente, estão
sendo realizadas, também,
no Departamento dc Micro-
biologia da Universidade de
Maryland, Estados Unidos,
pelo pesquisadores A. L.
Mills, C. Breuil e R. R. Co!-
well.
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Empresários criticam normas

r
i.

Conscientes de que o controle
da poluição Industrial é necessário,
os empresários Je várias indústrias
só náo entendem o rigor das nor-
mas anüpoluldoras quando exigem
efluentes límpidos para corpos re-
çeptores (canais, rios, etc.) multo
poluídos. Criticam ainda o crltôno
do tratamento Individualizado, pii
fábrica, contra a solução do esgota-
mento por bacias hidrográficas,
com economia de escala.

Defensor do tratamento dos es-
gotos domésticos junto com os de.-
pejos industriais, o gerente da Dl-
visão de Engenharia da Formopl _c,
engenheiro Leopold Ignacy Hecker,
disse que isto é tecnicamente vlá-
vel, porque as matérias poluentes
se cancelam. Em termos práticos,
a utilização dte esgotos da rede da
Cedae para ajudar no tratamento
dos efluentes industriais será ado-
tada pela Companhia Usinas Na-
cionais.

Tratamento
Para atender às exigências da

FEEMA, no tocante ao formol _
outros poluentes, a Formiplac já
gastou Cr$ 1 milhão 500 mil no pro-
jeto de uma estação piloto, parale-
lamente a medidas de reaproveita-
mento de matéria-prima no pròces-
so industriai, A realização do proje-
to em escala definitiva deverá
custar de Cr$ 12 milhões a Cr$ 15
milhões. Desde que iniciou o proje-
to, a firma deixou de recolher, como
incentivo, cerca de Cr$ 40 mil men-
sais como taxa de despejos indius-
trlais.

A Companhia Usinas Nacionais
(Açúcar Pérola), cujos despejos são
feitos no canal do Mangue, dispõe
de estação piloto para determi-
nação do porte de sua futura es-
tação de tratamento. O engenheiro
Alfredo Rodrigues Oliveira, da Hi-
droquimica, reponsável pelos estu-
dos, já solicitou à Cedae autori-

zação para retirar de sua rede o
equivalente a 7ü m3/dia de esgoto
sanitário — o equivalente ao pro-
duzldo por 2_2 pessoas —- para se-
rem tratados cm conjunto com os
700 m3/dla da Indústria.

A atual estação piloto da reli-
narla passará a ser um Centro de
Estudos Permanentes para a área
In., ustrlal, graças a um consórcio
a ser feito entre a Companhia Usl-
nas Nacionais e a Hldroquímlca. VI-
sara o atendimento de outras in-
dústrias no tocante á estação pilo-
to. Desde que pretende dcspolulr,
a CUN deixou de recolher a taxa
mensal de Cr$ 80 mil de despejos
industriais.

Outros poluentes
Há 15 dias ocorreu mortandade

de peixes no reservatório da Cia.
Industrial de Papel Alcântara, em
Magé, às margens do rio Soberbo.
Dias antes, o engenheiro Artur Ge-
túlio Veigas, da direção da empre-
sa, disse que "as análises feitas nos
efluentes da fábrica pela FEEMA
revelaram a presença dte poluentes
que não temos no nosso processo
de fabricação".

O rio Soberbo, de acordo com
a classificação da FEEMA, não se
destina à diluição de despejos, mas
para Irrigação de culturas cereali-
feras e arbustivas, sendo ainda des-
tinado à preservação da fauna e
flora naturais. Sem fazer acu-
sações, o Sr Artur Getúlio Veigas
admite que o rio possa estar sendo
poluído pela fábrica de papel Ci-
brapel e um curtume, em Guapimi-
rim, as duas únicas indústrias aci-
ma da Cia. Alcântara.

Esta firma tem também outra
unidade em São Gonçalo tAlcanta-
ra), cujos despejos são feitos no
Rio Alcântara. A empresa está in-
timada a fazer tratamento, embora
o rio seja coletor de esgoto de toda

a redondeza, frisa o Sr Artur Gotú-
lio Veigas. Ele discorda do elevado
grau de pureza exigido aos efluen-
tes, que devem ter eficiência de
80';;< em relação à depuração.

A indústria de Papel Tannuri,
na Avenida Itaóca, 2 151, lança
seus despejos no rio Timbó, de on-
de obtém, também, água industrial,
após severo tratamento. Um dos dl-
retores, engenheiro Jorge Tannuri,
lembrou que em 19G2, quando teve
inicio a cobrança da taxa de des-
pejos industriais, a indústria tomou
a decisão de não aceitá-la, porque
não havia a correspondente pres-
tação de um serviço que justificas-
se a modida.

Embora esteja intimado a tra-
tar os despejos pela FEEMA, ga-
rantiu que "nenhuma fábrica tem
um sistema de reeirculação como
o nosso". De alguma forma o Sr
Tannuri agradece a s exigências
governamentais, "porque concorre-
ram para economia de matéria-
prima que era anteriormente per-
dida nos efluentes".

O diretor industrial da Bayer do
Brasil, Sr Ernst Atigust Kleinheidt,
fábrica de Belíord Roxo, cujos
despejos, ricos em cromo, são joga-
dos no rio Sarapuí, diz que "em
relação aos despejos de efluentes
liquides temos muito o que fazer".
A quantidade a ser tratada é de
cerca de 200 m3/hora.

Há um ano são feitos contatos
com a FEEMA sobre o problema
da poluição da fábrica, mas, para
a decisão da construção de estação
de tratamento são precisos dados
do quanto a indústria poderá recir-
cular no processo de fabricação.
Sem citar números, a Bayer diz
que a poluição por sais representa
carga elevada. Um dos principais
produtos poluentes é o dicromato
(sais de cromo), de que a Bayer

é o principal fabricante. E' empre-
gado para tonantes sintéticos e
cromeação. A unidade de corantes
é responsável pela poluição por ou-

tros sais, como o sulfato de sódio
e cloreto de sódio.

Canal morto
A Refinação de Mangulnlio.s

lança seus despejos no canal de
Faria, que circunda a região ocupa-
da pela favela do Arará, A poluição
maior é por hldrocarbonctos, po-
rém o chefe de produção engenhei-
ro Cláudio Mallinann, fez questão
de frisar que o canal, em três pon-
tos à montante do lançamento da
refinaria, náo registrou oxigênio
dissolvido na água, tal o grau de
sua poluição.

A Refinação de Manguinhos
pelo menos durante mais um ano,
realizará campanha de medição de
efluentes, a fim de tratar os seus
despejos. Antes do projeto final fa-
rá tratamento em escala piloto.

Interessada em solucionar seu
problema de poluição, como faz em
suas 14 unidades em outros Es-
tados, a Companhia Cervej arla
Brahma ajudou a recuperar, com
recursos próprios, um digestor de
esgotos da Cedae »m Realengo, em
1908, para onde levava os resíduos
da unidade da Rua José Higino,
segundo o gerente do Departamen-
to de Engenharia, Sr Francesco
Rosso

O problema de poluição organi-
ca da unidade na Cidade Nova,
cujos despejos são jogados no canal
do Mangue, não foi resolvido por
falta de espaço para construção da
estação, o que foi possivel, com
muita dificuldade, na filial Hanseá-
tica (Rua José Higino), onde a es-
tação de tratamento é aérea.

No primeiro caso, a solução foi
mesmo a continuação dos lan-
çamentos no rio Papa-Couve e des-
te para o Mangue e, finalmente, a
Baia da Guanabara. Este sistema
é considerado "rede de esgoto" pela
Cedae, tendo a firma de recolher
uma taxa mensal de despejos in-
dustriais, como se na região hera-
vesse destino final para o esgoto
(estação de tratamento).
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COMUNICA

Mário Giavelli

Ao comércio de plásticos, profissionais colocadores de revés- ?
timentos e consumidores em geral, que de comum acordo com
a Vulcan'Material Plástico S/A, adquiriu e já lem em estoque
quantidade suficiente deRevestimentoVulcatex para norma-
lizaçào do mercado, com atendimento para o Grande Rio e '

demais estados do Brasil.
Objetiva-se com esta decisão, transferir para o Mundo dos
Plásticos, a to/ução dos problemas constatados com frequên-
cia, tais como: demora no inicio das obras e para/izaçao das
mesmas por falta do Vulcatex no mercado.
O Mundo dosPlásticos é o maior estoquista do Brasil de Vulca-
tex, Piso e demais produtos da Vulcan.

MUNDO DOS PLÁSTICOS
Centra..Rua Buenos Aires. 269 - Ws., 224-8974 - 224-4870 - 224-1283 -' 224-5140
CopacobonaO.Rua Bonita Ribeiro. 99-8 - leis.: 236-5070 - 255-4820 .!>'
Modur«ira,..Rua Coivokoò» Souza 2M-tet,>390-31M • "¦'¦-,', -:v', 

' ¦" -•.
Nit«ói...Roo do Conceição, 158- tel, 7.19-5299 ->
Novo lfluapí...Av. Marechal Floriano Peixoto, 2318 - tel.: 767-8220 V.'

Gradiente não se compra em qualquer lugar
oçioro» "
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Model 900, receiver de
AM e FM estéreo com 58
watts IHF, toca-discos
Garrard/Gradiente 630S
com tampa de acrílico, 2
caixas acústicas
Master44.

de 16.140,
por 11.648,

por poucos dias

Para vender a você o equipamento de som ideal,
o revendedor precisa ter muito mais do que boa

vontade. Ele precisa conhecer som. Reconhecer
as diferenças entre as várias caixas acústicas,
entender os recursos de cada equipamento,

identificar o seu gosto musical. Ser um
profissional. Só assim você pode ter certeza de

estar comprando o equipamento certo. Ideal
para os seus ouvidos, sua sala e o seu bolso.

Se você é a favor da seriedade, escolha aqui o
endereço para comprar o seu conjunto

de som Gradiente. Principalmente agora,
que além de todas as vantagens você ainda

ganha no preço. Como você vê,
gente séria também sabe dar descontos.

gradiente

Model 1450, receiver de
FM Digital, 140 watts
IHF, toca-discos
Garrard/Gradiente 50 SB
com tampa de acrílico,
Cassette-Deck Stereo
CD-3500,2 caixas
acústicas Celebration II.

de55.630,
p-41.800,

por poucos dias
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Nestes revendedores, preço antigo até dia 2a
O coso

OO SO« NOSCGNTG
Equip-iméntòs de soni

Av. Amaral Peixoto, 207 - Loja 110 - Niterói

"HELAL
—-e da gente.

Rua da Alfândega, 324
IBÉRICA^ MAGAZINE

Rua Silva Rabelo, IS.-3."and.-M0Íer
Rua Dias da Cru/,188- loja C - Meier

^©vrAâ^ ifllMVIllil li !)¦

Rua Maria Ainjêlica, 113-Loja E.

§0&Z(m$tèmfr
SOM MAIS PERFEITO

Av. Rio Branco, 156-Sobreloja350

rs
OS MELHORES PREÇOS DA PRAÇA

Rua da Constituição, 59

O melhor som. O som do momento..

guifflM
Rua Soares da Cosia, 58 - Loja D-Pça. S;icus ['cila - I ijuea

Electronic do Brasil
O Som especializado

Rua do Rosário, 159

j_je<a
í^

NUCIO STUDIO
Rua \ ólüíiiânos da Pai ria, 170

tecnosom
studio

Rua Marquês de Valença, 133

nm FITIPTICA
Rua da Constituição, 50

OTICfi
FOTO

BrlíÉl
Rua Sito José, 115- LojaF

Ç/entrada pela Av. RiòBraiièo, 156- Sóbrelojal22

Av. Rio Branco, 156
Lojas 11, 13 e 15

(ED. AV. CENTRAL)

Garson

Tudo em som. Tudo cm cinc-toto
Rua Buenos Aires, 156

MVElGAíffí
Rua da Quitanda, 30 - S/ 502
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TCU aumentará as
multas por fraudes
em contas estatais

Brasília -- O.s processos de
contas das empresas estatais
envolvidas em escândalos finan-
ceiVOB, recentemente denuncia-
dos (caso adubo-papcl, BNDE-
Lutlalla, Banco Central o os
cheques sem fundo do Banco
Econômico, grupo Lume, Sucle-
pe, empréstimos extraordinários
da Caixa Econômica), poderão
sei- julgados quando já estiver

vigorando nina nova Lei Orga-
nica do TCU, que estipulará
muitas mais altas que as atuais.

Enquanto alguns ministros
defendem a tese de que "ha-
vendo uma reforma eles devem
ser julgados com a penalidade
da época", outros entendem que,"o cometei* a Infração, o ser-
vldor não o fez pensando em
termos de punição", portanto,

devem estar sujeitos às novas
sanções. A questão será baslan-
te polemica, uma vez que, pela
legislação atual, o servidor que
tiver suas contas consideradas
irregulares sofrerão no máximo
uma multa de 10 salários mi-
nlltnos, o que é considerado uma
"pena meramente simbólica"
para quase todos os ministros
Pelas sugestões existentes, es-

ta multa poderá ser proporcio-
nal à fraude.

Mudança
O Tribunal já pensa na for-

mação de uma comissão cie mi-
nistros para estudar c elaborar
um projeto de reformas, a prin-
cipio, à Lei Orgânica cio TCU.

E' consenso entre os ministros
que as penas previstas pelo Ar-
tlgo 57 do Decreto-Lei 109 (qut;
rege o TCUi - multas de um a
10 salários mínimos — são irri-
sórlas e merecem ser aumenta-
das. Pensa-se também na eltmi-
nação da nova especialidade.
que extingue a necessidade d«
concorrência pública para a rea-
Uzação de algumas obras.
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Volkswagem Bate-e-Volta
Pronto Socoito da Estrela..; Ação de bate-e-volta.Sirene
com novo som. Luz pisca-

; pisca no teto.Movido a pilha.
| SemEntrada ÀVista

24x31, 354,

Boneca Maria da Estrela.
Uma simpatia de boneca.
Cabeça de Vi-vinil.Corpo de
plástico inquebrável.
ÀVista
110,

15
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e coisa nossa
Falcon Helicóptero da
Estrela. Helicóptero para ser
montado facilmente.Com
motor giratório e gancho de
resgate.
Sem Entrada ÀVista
24x26, 299,/.-.•MM Br».
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BerlinetaCaloi Luxo. SemEntrada AVista
O veículo ideal da garotada. 24x182 2.080

Velocípede Serelepe da
Genovese.Pneus maciçose
meio-balão.
SemEntrada AVista
24x31, 354

Câmara Kodak Tira-Tei ma.
Com ela ninguém duvida de
você.
ÀVista
148,

Tanque Thor da Estrela.
O tanque que enfrenta
qualquer perigo. _
Sem Entrada ÀVista
24x23, 272,

MonaretaMonark SemEntrada AVista
Dobramatic Mirim.Aro 14. IO v940 1880
Selim e guidon ajustáveis. ' 4 x ^*,J' ' "00,JJ

Bicicleta Caloi Jovem C-3. A Vista
Freio manual.Selim super o qqt\
confortável. ¦c,awi

l {} )
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Conjunto KodakXereta II.
A maquina dos flagrantes
impossíveis.
SemEntrada ÀVista
24x59, 688,

Conjunto Kodak 54 X.
Guarde os momentos mais
felizes da sua vida.
SemEntrada ÀVista
24x47, 536,

Boneca Emilia da Estrela.
A boneca do Sítio do Pica-Pau
Amarelo.Corpo totalmente
f lexível.Cabelo em fios de lã.
SemEntrada ÀVista
24x27, 318,

Boneca Preguicinha da
Estrela.Cabeça,braços e
pernas de Vi-vinil.Corpo de
plástico inquebrável. Funcio-
na com 2 pilhas grandes.
SemEntrada ÀVista
24x86,

Moto Sport da Estrela.
Com pára-brisas e luz.
SemEntrada ÀVista
24x67, 763,

Jeep Luxo Júnior 800 da -SemEntrada AVista
Genovese.O veiculo. r\A a-j cqe
sensação do momento. *&**¦ "'j ooo.
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Bombeiro Comando
Eletrônico da Estrela.
Aperte os botões do comando
eletrônico para funcionar e
andar sem parar.
SemEntrada ÀVista
24x51, 588,
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Ferrovia da Estrela.
A Estação da Mina.Sobre o
comando dos controles
automáticos.a locomotiva
engata e desengata vagões e
realiza dezenas de outras
operações.

Sem Entrada
24x68,
ÀVista
788,

Boneco Falcon
Missão-lmpossivel.
Manequim louro.com barba,
calça caqui,malha preta,maleta com metralhadora
desmontável e transmissor.
SemEntrada ÀVista
24x20, 236.

Super-Rally da Estrela.
Possui movimento de bate-e-
volta,faróis que acendem de
verdade e capo que abre-e-
fecha.Funciona com 2 pilhas
grandes.
SemEntrada ÀVista
24x44, 510,

Próxima parada
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São José Operário se divide
no conflito de associações
por água que está faltando

A falta de água no Bairro São José Operário é
a causa da briga entre suas duas sociedades de mo-
radores. O Sr Danilo Gomes Bifano, presidente de
uma delas, acusa o Sr TJbaldo Marques, da outra,
de criar uma comissão de água, cobrando taxas ile-
gais. Este diz que seu esforço visa regularizar o
abastecimento local. A rixa é antiga, e as acusações
são feitas pelos alto-falantes das duas associações.

Localizado nos fundos do conjunto penitencia-rio da Rua Frei Caneca e junto áo morro de São
Carlos, o bairro ocupa uma área dc 99 mil 700 m2.
Nas suas 53 ruas existem 1 mil 800 casas, habita-
das por cerca de 9 mil pessoas. A água fornecida
pela Cedae, que reconhece os esforços do Sr Ubaldo,
chega às segundas, quintas e sábados, mas só nas
torneiras das partes baixas do bairro.

DORMITÓRIO SOJET
E UM BARATO
6 PECAS APENAS
8.250,
PREÇO DAS PEÇAS!

¦i
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Capitão reformado da Poli-
cia Militar, o Sr Danilo Go-
mes Bifano, presidente há
16 anos da Sociedade Ami-
gos de Bairro São José Ope-
rário, conta a sua versão:"o.s -terrenos do bairro per-
tencem à União porque se
localizam, atrás das Peni-
teniciárias Milton Dias Mo-
relra e Lemos Brito, do Pre-
sidio Hélio Gomes, do Hos-
pitai Penal Nelson Hungria,
e do Manicômio Judiciário
Heitor Carrilho".

"A União" — prossegue o
capitão — "entregou a ad-
tminisbração dos terrenos à
Policia Militar. A intenção
era que nele residissem as
praças inferiores da corpo-
ração, que se constituiriam
em sentinelas naturais dos
presídios em casos de tenta-
tivas de fuga. Designado
pelo comando da PM, ad-
ministrei o bairro como sub-
tenente, de 1959 a 1961"."Quando cheguei aqui" —
explica — "já encontrei cl-
vis morando nos terrenos e
deixei-os permanecer. Ape-
mas quando eles queriam
vender suas casas, tinham
que me procurar e só po-
ddam oferecê-las a milita-
res. Em 1961, o então Go-
vernador Carlos Lacerda
tentou inutilmente transfe-
rir os terrenos para a res-
ponsabilidade do Serviço
Especial de Recuperação
das Favelas e Habitações
Antigiêniicas — Serfha —
já extinto. Naquele ano, im-
felizmente, a PM abando-
nou a administração dos
terrenos, que forarm invadi-
dos por favelados e comu-
mistas fichados.""Como presidente da So-
ciedade, diversas vezes de-
munciei ao DOPS e aos
órgãos de segurança as ati-
vidades subversivas- destes
agitadores, ligados ao Sr
Ubaldo Marques, que já foi
mieu amigo e que, ingênua-
mente, se deixou envolver
por eles".

"Este capitão" —diz o Sr
Ubaldo Marques, presidente
da Associação dos Morado-
res do Morro de São Carlos
¦— "não passa de um para-
nóico. Seu período' de admi-
nistração foram dois anos
do arbitrariedade. Todos ti-
mham que se sujeitar às
suas vontades. Depois criou
essa sociedade fantasma,
que funciona na sua casa,
e lá promovia festas nas
quais se consumiam tóxicos
e das quais participavam
moças menores"."Não satisfeito" — prós-
segue o Sr Ubaldo — "usava
os alto-falantes ele que dis-
punha para perseguir os
que realmente faziam algu-
ma coisa pela comunidade,
Acusava-os de comunistas,
mas não ficava só nisso, de-
nunciava-os. Diversas pes-
soas decentes, inclusive reli-
giosos, foram presas e tor-
turadas por culpa desse
'maluco. Hoje, mudou para
Copacabana, mas está todo
o dia aqui, fazendo intrigas
e prejudicando a tranquili-
dade do bairro".

A QUESTÃO DA ÁGUA
"Mediante ura acordo

com a Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos" —
diz o Capitão Danilo — "to-
da a correspondência do
bairro, inclusive as contas
de água, são enviadas aqui
para a Sociedade. Uso dia-
riamente os alto-falantes
para avisar os moradores
da chegada das cartas"."A água da Cedae" —
continua — "chega ao bair-
ro às segundas, quintas e
sábados, através de uma
caixa d'água localizada no
alto do mo iro de São Car-
los e da estação elevatória
da Rua Vinte e Oito de Se-
tembro, Vila Isabel. Os mo-
radores recebem suas con-
tas pontualmente e pagam
uma cota única de Cr$ 125."No inicio deste ano, o
Ubaldo resolveu substituir a
Cediae e criar uma comissão
de água, composta por 10
pessoas, sendo sete civis e
três soldados da PM (no
bairro ainda moram cerca
de 300 praças da corpo-
ração). Alegando que tinha
um convênio com a Cedae,
passou a cobrar Cr$ 200 por
mès de cada morador, exi-
gindo ainda duas fotogra-
fias 3x4 o a obrigatoriedade
de se associarem à sua so-
ciedade de favelados"."Ora" — pergunta o ca-
pitão — "como pode um
morador, que recebe sua

conta em documento tim-
brado pela Cedae e a paga,
ceder à extorsão desse ex-
plorador? No entanto, os
que recusam são ameaçados
de corte, quando ele regula-
rizar o abastecimento. E
não ficou só nisso. Cons-
truiu ilegalmente uma casa
de força, onde pretende ins-
talar bombas para puxar
água, colada ao muro do
Manicômio Judiciário Hei-
tor Carrilho, área de segu-
rança do conjunto peniten-¦ciário".

"A água" — explica o Sr
Ubaldo — "sempre foi um
problema no morro de São
Carlos e no bairro São José
Operário, que aliás se con-
fundem. Chega nas partes
baixas, mas falta nas par-
tes altas. Na minha casa,
há 10 anos que não cai uma
gota e, para garantir a nos.
sa sobrevivência, temos que
improvisar u m abasteci-
mento na vizinhança"."Como presidente da As-
sociação" — prossegue — "e
através da Fundação Leão
XIII, consegui um contato
com o Sr João Ferreira do
Nascimento Filho, presiden-
te da Cedae, que me enca-
minhou ao Sr Fernando
Mota, chefe do 2? Distrito
de Águas. Com este propus
um convênio com a Compa-
nhia, que deverá ser assina-
do ainda este jnêis"."A idéia — explica — é
a .seguinte: a Cedae nos da.
rá assistência técnica quan-
to ao tipo de bomba que
deveremos instalar — eu
ainda solicitei ao Sr João
Nascimento duas bombas
emprestadas. De minha
parte, me dispuis a trocar
a canalização de boa parte
do bairro, construir uma ca-
sa de força, de modo a asse-
gurar água a quem não
tem.

"Gastei Cr$ 60 mil em 500
metros de canos novos, nas
obras da casa de força e
em mão-de-obra, o que pos-
so comprovar com notas
fiscais. Cobrei Cr$ 200 de
cada morador — 322 dteles
já pagaram — uma única
vez e mediante recibo, para
reembolsar minhas despe-
sas.

E' mentira que estou co-
brando taxa mensal e, ain-
da, exigindo que as pessoas
se filiem a Associação. Te-
mos 150 sócios, que se ins-
creveram voluntariamente.
Depois que assinar o convê-
nio, passarei a receber a
água e distribui-la a 600 ca-
sas. O total será rateado
igualmente entre os mora-
dores".

Tapessa à Cr
Heeeeiih ?
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Ir METODOLOGIA INTELECTUAL
LEITURA VELOZ ¦ AUDIÊNCIA «MÉTODO DE ESTUDO

MEMORIZAÇÃO ¦ ORATÓRIA ¦ REDAÇÃO-CONCENTRAÇÃO
Assista uma aula demonstrativa GRÁTIS, 12,30 o 18,30hs

Travèsa do Ouvidor, 21 Grupos 8ÒT/803
Tels.: 242-9139 - 242-0139 e 242-1855

J"~ Uma forração sofisticada, bonita, com 100% de nylon
puro, 8mm de altura e a qualidade Rh.odiar.yl co.mo Tapessa,

por este preço, é pra qualquer úm estranhar mesmo..., ¦ .4..
Só que è verdade. A colocação perfeita garantida pela Ronari,''':

jâr é quase de graça. E você não paga mais nada pela entrega ràpidièsima,
/ o conforto do orçamento, sem compromisso, por telefone.e'ãs.. ... ,_'¦/. ...

_/ facilidades do crédito Ronari em.até 10 meses. , yy.::JyJ: •.'<£'•">¦<,
y Se você ainda não acredita, ligue para um desses núrneros:-ai dÇíbaixp.,

y Ou passe no endereço da Ronari . j*»»^ ',.,'-.'..•'.,' ;.i.;
jjp mais próximo de sua casa. JL_P j__ ^_, -u'l^>^. ": 

C\|/.
Você nunca viu nada parecido, heeeiin? *% MmnWàTWMrÊ ^-O

A Pequena Notável NOVA AMERICA;

COPACABANA • Barata Ribeiro, TIJUCA - Conde de Bonfim, 681 CATETE -ÇateteM 10 :-:<*¦¦>
717-A • Tels.: 236-7979 • 236-1090 Tels.: 288-0400 • 258-6528 -t Tels.?;2Ó5iÒ397-205-0499
256-3646 e 236-3583. 208-1349 e 288-3795. &faQ$$$fâZ^$73?'<?K

MORADORES
DIVIDIDOS

Silvanira Lima dos San-
tos mora há 20 anos no
bairro e está contra o Sr
Ubaldo. "Nós nos desenten-
demos" — diz ela — "por-
que ele tem um modo muito
agressivo de pedir dinheiro.
Quis me cobrar Cr$ 300, e
eu me neguei, porque água
eu pago á Cedae. Então, me
ameaçou que viria com sua
comissão cortar meu abas-
tecimento".

Já Valdomiro Benicio, que
mora no bairro há 27 anos,
diz que, na última vez que
íoi a Companhia pagar sua
conta, ha quase 10 anos, se
recusaram a recieber, "di-
zendo que eu e outros mo-
radores estávamos isentos e
nunca mais recebi qualquer
conta".

Há 20 anos no bairro, Zil-
da Lobato Aleixo diz que já
íoi intimada três vezes a
pagar as taxas e se insere-
ver na Associação. Não con-
cordou e afirma ter sido
-ameaçada. Mas, João Fran-
cisco Correia, nascido e
criado no bairro, garante
que nunca foi ameaçado e
que não recebe contas de
água há 10 anos.

A POSIÇÃO DA CEDAE

Segundo a Companhia, a
rivalidade entre as duas as-
sociações tem impedido,
desde 1975, que seja norma-
lizado o abastecimento do
bairro. Alguns moradores
continuam recebendo suas
contas, mas outros deixa-
ram de recebê-las há muito
tempo. O chefe do 29 Distri-
to de Águas, Sr Fernando
Mota, desconhece a socieda-
de do Capitão Danilo e con-
firma que deverá ser assi-
nado brevemente um con-
võnio com a Associação de
Moradores do Morro de São
Carlos. "Tudo depende dc
estudos para especificar o
tipo de bomba e sua potén-
cia, que será instalada no
bairro".
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Roberto Simões
oacoqueestá*

sucesso na Europa.
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em aço inox 18/10.
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BA1XELAITA1PAVA
COMPLETA

9 peças
Cr$ 2.640,00

ou4xCr$660,00
sem juros

GALHETEIRO
Azeite e vinagre

Cr$ 260,00
sal, pimenta e mostarda
CrS 295,00

azeite, vinagre,
sal, pimenta e mostarda

Cr$ 430,00

JOGODESALADA
7 peças

Cr$ 750,00
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BANDEJA GALEÃO
2 tamanhos

37.5 x 26.5 cms
Cr$ 275,00

45x32cms
Cr$ 365,00
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JARRA PARA ÁGUA
Cr$ 450,00

PRATOPARAASSADOS
45x32cms

Cr$ 365,00

BANDEJA OVAL
3 tamanhos
30x22 cms

Cr$ 150,00
'37,5 x 27 cms

Cr$ 200,00
45 x 32 cms

Cr$ 290,00

•Só Roberto Simões lhe dá esta oportunidade única.
O melhor aço inoxidável do mundo pelo melhor preço.
Sofisticação, leveza e resistência, com desenho prático
e moderno.
Embalagem especial para presente de Roberto Simões.
Entrega rápida em sua casa.

Dcôberto Simões
Copacabana - Rua Santa Clara, 33 - Tels.: 237.5811 - 255.5241 - 257.1.12 - 255.8597
Ipanema — Rua Visconde de Pirajá, '138 — Tel.: 267.7572
Leblon -Av. Ataulfo de Paiva, 765 - Tel: 271.81*18 - 274.6392
Tijuca — Rua Barão de Mesquita, 227 - Tel.: 264.8220
São Paulo — Shopping Center Ibirapuera - Loja Nível Ibirapuera, 98/99 — Te).: 543.4ÜS*.
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Paraná, a luta por terras desde o Império

Crífli' f| âsori .^f neste
auto-rádio/toca-fitas Nissei

Equipe seu carro com o melhor som. Mais
opções para você num só aparelho: toca-fi-
tas, AM e FM. Ótima sonoridade na cidade
ou em viagens. Excelente acabamento.

3.800De m 4.529
meus. de Cr$ dàO^U
SEM ENTRADA

OU

Economize CrS Jiii)
neste conjunto de

2 alto-falantes e
1 tweeter

De Cr? 1.167
897„„

24 meus.
dc Cr$

Economize CrS c
neste conjunto de
4 alto-falantes e

2 tweeters

76
S13JI ENTRADA

DcCr$2.334
1.7-94.

24-r„126
SEJI ENTRADA

| JPneus Firéstone:
*' y e Goodyear1
VjPara quem exige-segur
rança e tranqüilidade.

Perfeita aderência ao
chão e firmeza absc*I luta';nas ..cúi-yas/;

,*sConcepção forte para
|i.r;pdàr â vontade por

;mujtoíteitvpp5'.'& ':'¦¦.
Decisivos e seguros

nas pistas molhadas.
Em^ .todas asímejdidás,
inclusive o radial.

CENTRO AUTOMOTIVO
Aberto diariamente a partir das 8,30h.

¦ATISFAÇAO GARANTIDA OU SEU DINHKIUO 1)1* VOLTA*
CE A COMPRA NAO ACUADA!!.,

sraa trocamos ou iíki:mholsamos:

IkÍsssí*-

Sears SotafoRO
Prnin de Roriifogo, 400
Tel: 286.1522

Curitiba — Os conflitos do terras no
Paraná começam no Império, quandoDom Pedro II outorgou concessão paraa construção de uma ferrovia ligando
São Paulo ao Rio Grande do Sul, e va-
iorlzando assim as terras ãs suas mar-
gens, o que passou a atrair os grileiros,chamados de "profissionais da desordem
rural" pelo General João Baptista de
Figueiredo, que prometeu "combatê-los
sem tréguas'' no seu Governo, como tam-
bém "aos especuladores, que mantém o
solo Improdutivo à espera de maiores
lucros".

Envolveram pobres imigrantes, passa-ram por colonizadores, circulam pelos
gabinetes do Vice-Governador do Esta-
do, Octávio Cesário Pereira e do Depu-
tado Arenista Ernesto Dall'Oglio, e atin-
gem a Eletrosul, a Funai e, principal-
mente, o empresário Oscar Martinez, do-
no de uma companhia colonizadora,
duas emissoras de televisão e um jornal.

As formas de repressão também são
variadas: ocupação armada, incluindo
metralhadoras, íuzis, .revólveres de gros-
so calibre, despejos acompanhados de in-
cêndios e assassinios, bombardeios aé-
reos com inseticidas e outros defensivos
agrícolas, causando morte por envenena-
mento. "Se anunciarem pelo rádio que
vão dar uma ajuda para todas as viúvas
que a colonizadora já íez, nesse mundo,
a cidade de Assis Chateaubriand vai pre-
tejar de tanta mulher de luto", dizem
os agricultores da região.

Origem
Tudo começou uma semana antes

da Proclamação da República, quandoD Pedro II concedeu direitos ao Sr João
Teixeira Soares, para construir uma es-
trada .de ferro que ligasse São Paulo
ao Rio Grande do Sul. Depois de passar
pela Compagnie de Chemins de Fer Su-
doeste Brasiliense, esses direitos foram
transferidos em 1893 para a Companhia
Estrada de Ferro São Paulo—Rio Grande
do Sul. integrante do trust Brazil Rail-
way Company, que demarcou para si
áreas ao longo da projetada ferrovia.

A partir daí, essas áreas foram dis-
putadas por inúmeras pessoas físicas e
jurídicas, situação que se tornou mais
grave a partir de 1940, quando, vindos
do Rio Grande do Sul ,e Santa Catarina,
colonos passaram a ocupá-las, acreditan-
do tratar-se de terras devolutas. Eles
acabaram envolvidos em conflitos san-
grentos, em Campanema, Francisco Bel-
trão e Pato Branco e, passado o tumulto,
a especulação fez proliferarem as com-
panhias colonizadoras — em sua maioria
ilegais — como a Clevelandia Industrial
e Territorial, do então Governador Moy-
ses Luipion, e a Colonizadora Norte do
Paraná, do empresário Oscar Martinez.

Área crítica
Essa área — a mais crítica, quanto

a conflitos de -terra, no Paraná — encon-
tira-se na faixa de 150 quilômetros da
fronteira com o Paraguai, o que gerou,
por volta de 1940, disputas entoe o Go-
verno do Estado e a União. Segundo o
INCRA (Instituto Nacional de Coloni-
zação e Reforma Agrária), são 6 (milhões
193 mil hectares de terra, num total
de 167 mil 700 propriedades. Já foram
desapropriados para regularização de
posse, pelo INCRA, 350 ini! hectares, esti-
mando-se 150 milha, ainda por regulari-
zar.

Justamente nessa área, onde a pala-
vra final do INCRA é de que todos os
títulos de terra precisam ser ratificados"sem o que ninguém pode exercer qual-
quer tipo de pressão para desocupar ter-
ras", registraram-se os casos mais violen-
tos. Alguns idéies motivaram, inclusive,
uma série de reportagens no jornal O
Estado do Paraná, de um grupo econòmi-
co oposto ao grupo Martinez e ao Gover-
no do Estado.

Em diferentes épocas, há noticia de
conflitos nos Municípios de Nova Aurora,
Bragantina, Jota Esse, Jesuítas, Encan-
tados, Nice, Iracema, Novo Tupassí e ou-

. tros ao redor de Assis Chateaubriand.
Foi neste último que a família Balico
sofreu, ao longo de 10 anos, um processo
de desapropriação através do qual pela
violência, o Sr Adizio Figueiredo (braço
direito de Oscar Martinez, o presidente
da Colonizadora Norte do Paraná) trans-
formou os 520 alqueires de terra daquela
família em um sitiozinho de quatro ai-
queires.

Invasão
Apesar d.e terem direitos adquiridos

e documentos de posse, os Balico tiveram
sua propriedade invadida, em maio de
1968, por 11 jagunços de Adizio, portando"duas metralhadoras, várias automáticas
de 20 ou 25 tiros, quatro ou cinco fuzis
e revólveres à vontade", conforme decla-
rou ao Estado do Paraná, em fevereiro,
o Sr José Balico. "Os jagunços ficaram
ali acampados por seis meses, fazendo
arruaças e promovendo tiroteios, depois
de terem ilhado a gente em quatro ai-
queires, com cercas de arame farpado".

Assim como Adizio e Oscar Martinez,
o Vice-Governador do Estado, Sr Octá-
vio Cesário Pereira, é também dono de
uma grande fazenda em Assis Chateau-
briand, e advogado da colonizadora. Des-
sa sua fazenda, o Sr Santo Coldebela
subarrendou 45 alqueires, há quatro
anos. Gastou Cr$ 23 mil para fazer a
destoca da área, mas recebeu de João
Palhoza, empregado do Vice-Governador,
promessa de que o contrato seria reno-
vado. Ao invés disso, teve a propriedade
Invadida por jagunços "fortemente ar-
mados e liderados pelo Palhoza, que
queimaram uma casa de madei*a, de
108m2, destruíram o chiqueirão dos por-
cos, roubaram 200 galinhas, roupas, mó-
veis e benfeitorias". Santo Coldabela tem
até hoje uma ação de reintegração de
posse, contra o Vice-Governador, traml-
tando na Justiça.

Viúvas
Francisco Soares de Paulo, o Chicão,

foi despejado, com seu irmão João Soa-
res, dos 500 alqueires que ocupava há
15 anos, em Corredeira dos Anjos, a 35
quilômetros de Assis Chateaubriand. E'
ele quem diz que "se anunciarem pelo
íádio que vão dar uma ajuda para todas
as viúvas que a jagunçada da coloniza-

dora já fez nesse mundo, Assis Chateau-
briand vai protojar de tanta mulher de
luto". Chicão culpa os homens dc Marti-
nez pela morte de seu pai, dizendo que
eles "passaram veneno mata-caplm ren-
te com a casinha do velho, que estava
almoçando. Daquele dia em diante ele
não levantou mais da cama e morreu
22 dias depois". Ele e seu irmão foram
expulsos por 25 homens, segundo conta,
sendo "quatro fardados e dois dizendo-
se Oficiais de Justiça".

Treze famílias

O Pastor Gernote Kirlnus, da Co-
missão Pastoral da Terra em Merechal
Cândido Rondon, dá conta de outros
casos, n a mesma região. Em São Miguel
do Iguaçu, na gleba Guairacá, 13 fami-
lias foram expulsas por um Sr Leandro,
ex-Juiz de Foz do Iguaçu, cassado pelaRevolução por corrupção. Apesar de ten-
tar reivindicar a posse, em juizo, os agri-
cultores não conseguruiram a ação de
despejo, movida pelo Sr Leandro. Um dos
agricultures empenhou-se com mais afin-
co na causa, tornando-se líder do movi-
mento, mas acabou sendo perseguido até
a morte, ocorrida na Avenida Central
da Vila Itacorá, em São Miguel do Igua-
çu. O autor do assassinio foi um policial."Há quem diga que o policial íoi pago
pelo doutor Leandro", afirma o Pas-
tor, acrescentando que "depois do fato,
as 13 famílias, amedrontadas, abando-
naram o local".

1 iraguai
O próprio Pastor Gernote Kirlnus

informa que "denúncias de barbaridades,
envolvendo paranaenses, chegam, com
freqüência, do Paraguai". Uma delas é
de um agricultor que fazia suas compras
no Brasil, como a maioria, apresentando
nota fiscal na fronteira, para pagamento
de taxa alfandegária. Numa dessas via-
gens, perdeu a nota fiscal, foi acusado
de contrabandista, torturado e forçado
a abandonar as terras que possuía no
país vizinho. Sua3 propriedades, segundo
o Pastor, passou a ser ocupada pelo pró-
prio comissário, autor da acusação e da
tortura.

Outro caso recente, denunciado pelo
Pastor Gernote Kirinus, naquela região,
dá-se em Moreira Sales, onde o fazendei-
ro Alberto Okamoto vem tentando expul-
sar arrendatários de suas terras à base
de ameaças a mulheres e crianças, va-
lendo-se de jagunços armados e contan-
do com o apoio do Prefeito local. "O
Sr Alberto Okamoto, possuidor de 900
alqueires ocupados por 100 famílias quecultivam algodão, pretende instalar um
engenho de cana-de-açúcar, e para tanto
expulsa os colonos ou os obriga a planta-rem cana. Também vem pressionando
os .donos das terras vizinhas para vende-
rem-nas por preços irrisórios, pois pareceser necessária uma área minima supe-
rior a 1 mil alqueires para se obter fi-
nanciamento do Plano do Álcool, preten-dido por ele".

Funai
Em Laranjeiras do Sul (Sudoeste), emfevereiro, cerca de 350 famílias foram

expulsas, pelo Exército, da reserva indi-
gena do rio das Cobras. O presidenteda Funai, Sr Ismarth de Oliveira, garan-tiu então que seriam rtecolocados em ou-trás áreas. Entretanto, segundo o Pastor
Kirinus, "essas famílias encontram-se
hoje dispersas, à beira do asfalto outrabalhando como bóias-frias, a diárias
irrisórias".

Atualmente está sendo apurada pelaFetaep, a denúncia de que em São Jerò-nimo da Serra, ao Norte do Estado, 1mil 200 pessoas estão sendo despejadas
pela Funai por ocuparem a reserva indi-
gena local.

"Os colonos estão sendo totalmente
Impedidos de comercializar seus produ-
tos. Porteiras são trancadas a cadeaio
e vigiadas dia e noite, sendo a área um
verdadeiro campo de concentração nazis-
ta em que os proprietários constituíram
um império e nele trancafiaram 72 fami-
lias, as quas nem sequer têm crédito
na venda e os comerciantes estão impe-
didos de adquirir seus produtos". Nesses
termos a Fetaep denunciou à imprensaum caso de grilagem de tierra.no Munici-
pio de Terra Rica, no chama o Norte
Novo do Paraná. Na denúncia, feita em
abril passado, a Federação pedia medi-
das urgentes do INCRA e outras autori-
dades.

A propriedade, dos Srs José Joaquim
de Souza ê Manoel da Silva Braga, era
ocupada por 151 famílias, mas segundo
a Fetaep, 89 delas "abandonaram suas
terras com medo, pressionadas por
ameaças". Desse litígio resultaram duas
mortes. O Sr Agostinho Buckowski infor-
mou que atualmente, apesar de tomadas
as primeiras providências pelo INCRA,
os grileiros continuam pressionando, de
forma mais sutil, os agricultores. "As
porteiras foram abertas, mas não há na
cidade quem compre os produtos dos colo-
nos. Para garantir sua segurança, elestrabalham em sistema de mutirão, per-manecendo sempre juntos", disse o pre-sidente da Fetaep. Ele Informou também
que após as .denúncias, "tornaram-se
mais freqüentes as ameaças ao presiden-te do Sindicato dos Trabalhadores Ru-rais de Terra Rica".

Além desses casos, dentro ou forada faixa de 150 quilômetros de "seguram-
ça nacional", existem outros em Casca-vel, Bocaiúva do Sul, Morretes, Antonina.Inúmeros são os citados pelo Bispo dePalmas (PR, D Agostinho José Sartoriem seu depoimento à CPI da terra emsetembro do ano passado. "Saber 

queJa migraram mais de 100 mil famíliasBrasileiras ao Paraguai, por terem sidoexpulsas de suas propriedades, aqui, fereos nossos sentimentos pátrios", afirmou
o Bispo no depoimento.
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As três aldeias restantes correspondem a 5% do território dos cadiueu

Funai e invasores confinam
tribo que dominou Pantanal

São Paulo — Reduzidos a
menos de mil, os Índios
Cadiueus — antigos senho-
res do Sul do Pantanal,
Mato-grossense — têm hoje,
á sua disposição, menos de
5% da reserva de 525 mil
hectares, doada pelo Estado
de Mato Grosso no início do
século e hoje ocupada por
mais de 100 mil cabeças de
gado, através d o arren-
damento da área pela
Funai e da sua invasão por
pecuaristas e sitiantes.

A situação da reserva dos
cadiueus foi denunciada porDarcy Ribeiro, durante a
30a Reunião anual da Socie-
dade Brasllieira para o Pro-
grésso da Ciência, quando
o antropólogo chegou a le-
vantar a suspeita de que,
por trás do projeto de
emancipação do índio, esta-
riu o interesse do Ministro
do Interior em transformar
os atuais ocupantes em pro-
prietários definitivos d a
área.

A OCUPAÇÃO

Um mosaico da reserva,
elaborado no programa de
mestrado am Ciências-
Sociais da PUC de São
Paulo — onde se realiza um
trabalho de assessoria a
Funai, com base em propôs-
ta aprovada em novembro
de 1974 — mostra a ocupa-
ção da área, indicando os
97 contratos de arren-
damento feitos pela Funai
tcom seus números ori-
ginais de registro junto ao
órgão', a invasão de pecua-
ristas e sitiantes, as matas
que restaram e as glebas
que estão efetivamente à
disposição dos índios, des-
pojados de seu meio de so-
bievivéncia tradicional, a
pecuária.

Situada no Município de
Porto Murtinho, em Mato
Grosso do Sul, a reserva ca-
diueu tem, como divisas na-
tarais, a serra-da Bodo que-
na, a Leste, o rio Aquidabã,
ao Sul, um trecho de cinco
quilômetros do rio Para-
guai, a Oeste, e o rio Nabile-
que, com seu afluente Niu-
tac-a, ao Norte.

Entregue à Funai em de-
zembro do ano passado, o
mapa da reserva — consi-
dei ado, ainda, provisório —
indica que, de seus 525 mil
hectares, cerca de 360 mil
estão ocupados por pecua-
ristas, através dos 97 con-
traíos d e arrendamento,
aproximadamente 75 mil
hectares estão invadidos
por pecuaristas, sem con-
trato, 10 mil hectares, nas
encostas da serra, foram
ocupados por 200 a 300 fa-
milias de sitiantes, e a pró-
pria Funai, através do De-
partamento-Geral do Patri-
mõnio Indígena, cria de 3
a 4 .mil cabeças de gado em
outros 5 mil hectares. As
matas que restaram ocu-
pam 55 mil hectares.

As áreas eletivamente à
disposição dos Índios são
pouco superiores a 20 mil
hectares, .representando
menos de 5% da reserva.
Distribuídos em três aldeias
— uma delas, a de Tomázia,
de apenas 50 hectares, onde
se localizava a antiga capi-
tal da reserva — os ca-
diueus não dispõem de ga-
do, uma de suas atividades
tradicionais, recebendo ape-
nas da Funai algumas cabe-
ças para consumo em dias
ae festa.

Os levantamentos realiza-
dos na região indicam que
a ocupação começou há cer-
ca de 20 anos, quando os
primeiros pecuaristas, a
pretexto de salvar o gado
das enchentes, invadiram
30% da reserva, cojk-eguin-
do, depois, regularizar sua
situação junto ao antigo
Serviço de Proteção aos In-
dios e mai: tarde junto à
Funai, através de arrenda-
mento.

Até 1976, a taxa de arren-
damento variava de Cr$
1,00 a Cr$ 1,50 o hectare/
ano. Em 1977, passou a Cr$
10,00 e este ano está em Cr$
12,00, devendo fixar-se em
1981, quando vencem os
atuais arrendamentos, em
Cr$ 20,74. O valor da terra,
entretanto pode ser medido
pelo preço cobrado pelos
próprios arrendatários para
abrigar o gado de seus vizl-
nhos atingidos pelas en-
clientes: no quarto trimes-
tre do ano passado, a base
era de Cr$ 15,00 por cabeça/
mês, com uma o c u p aç ã o
média de uma cabeça porhectare.

Embora as glebas arren-
dadas variem de 458 a qua-
se 12 mil hectares, as pes-
quisas realizadas na PUC
revelam que várias delas
são dominadas por grandes
grupos, através, principal-
mente, de ligações fami-
liares. Até agora, esse le-
vantamento já detectou
seis grupos dentro da reser-
va, o maior deles com mais
de 45 mil hectares. Há dois
grupos com aproximada-
mente 35 mil hectares cada,
um com mais de 25 mil e
mais dois com cerca de 20
mil hectares cada.

OS CADIUEUS

Remanescentes, no Brasil,
dos mbaiás, os Índios cava-
leiros, os cadiueus perten-
cem ao grupo dos guaicurus,
tendo como meio de sobre-
vivência tradicional a pe-
cuária, desde que se apode-
raram de gado e cavalos
dos espanhóis, no século
XVII. índios guerreiros que
faziam dos vencidos seus
vassalos, os cadiueus eram
nômades e dominavam, o
Sul do Pantanal Mato-gros-
sense.

Em 1793, fizeram um tra-
tado com os portugueses,
em Forte Coimbra, o queassegurou ao Brasil o domí-
nio da margem esquerda ido
rio Paraguai, até o rio Apa,
sendo o único tratado com
indígenas de que se tem no-
ticia no Brasil. Por seu co-
nhecimento e domínio da
área, participaram, ao lado
dos brasileiros, da Guerra
do Paraguai, motivo men-
cionado no decreto estadua-
de 7 de agosto de 1903, quelhes concedeu a reserva,
medida ratificada em novo
decreto do Estado de Mato
Grosso, de 9 idie abril de
1931.

Em vigor desde dezembro
de 1973, o Estatuto do índio,
em seu Artigo 18, proíbe o
arrendamento: "As terras
indigenas não poderão ser
objeto de arrendamento ou
qualquer ato ou negocio ju-ridico que restrinja o plenoexercício de posse direta pe-Ia comunidade indígena ou
pelos silvícolas". Mas, nas
disposições gerais, Artigo 62,
Parágrafo 39, observa que,"em caráter excepcionai e
a juizo exclusivo do dirigen-
te do órgão de assistência
ao índio, será permitida a
continuação, por prazo ra-
zoável, dos eleitos de con-
tratos de arrendamento em
vigor na data desta Lei,
desde que a sua extinção
acarrete graves consequên-
cias sociais".

Com base nesse Paragra-
fo, os contratos de arrenda-
mento foram renovados a
l? de janeiro de 1077, pelo
prazo de cinco anos, dei-
xando, efetivamente, a dis-
posição dos cadiueus três
áreas dentro da reserva: a
aldeia Tomázia, de 50 hec-
tares, onde vivem 30 índios,
a aldeia São João, com 3
mil 900 hectares, ao Sul, on-
de estão aproximadamente
150 Índios, e a aldeia Bodo-
quena, com 16 mil 682 hec-
tares, a Nordeste, onde se

concentra o grupo maior,
de 650 cadiueus.

Abandonando suas anti-
gas barracas de couro, os
cadiueus moram hoje, de
acordo com o levantamento
feito pela PUC, em casas de
pau-a-pique e sapè. Sem ga-
do, obrigados a uma vida
sedentária, vivem de peque-
nas culturas de arroz, feijão
e mandioca. Mesmo na ai-
deia Bodoquena, a 15 quilo-
-metros da área onde a Fu-
nai cria gado, não há leite
e a carne é dada apenas
em dias de festa.

Donos de uma das cultu-
ras mais ricas entre os indi-
genas brasileiros — cerami-
ca, pintura, tecidos, enta-
lhes — os cadiueus, em Bo- 

'

doquena, já não dispõem,
na aldeia, do pau-santo, de
onde extraem a resina para
pintarem as cerâmicas. Es-
sa resina, hoje, é retirada
das fazendas vizinhas e pa-
ga com dias de trabalho.

PARCERIA
Diante da situação dos

cadiueus e do vencimento
do prazo dos arrendamen-
tos, previsto para IP de ja-
neiro de 1982 — e que, de
acordo com o Estatuto do
índio, não podem mais ser
renovados — os estudos fei-
tos na PUC sugereim várias
medidas para que os índios
recuperem a posso direta de
suas terras na reserva.

A agricultura, nas proxl-
midades da serra da Bodo-
quena, a pesca, na área do
rio Paraguai, a caça, à me-
dida que se forem repo-
voando de animais as ma-
tas que restam, proceden-
do-se ao reflorestamento de
morros, são três das ativi-
dades recomendadas para a
comunidaide, destacando-se,
como a principal, a pecuá-
ria, uma das tradições dos
ria, uma das tradições dos
cadiueus.

Para Isso, o estudo lem-
bra a experiência bem-suce-
dida realizada com a tribo
Crovv, no Estado de Monta-
na (Estados Unidos), qua
também arrendou suas ter-*
ras, mas as recuperou atrai
vés do sistema de parceria:
vencidos os contratos, esta-.
b e leceram entendimentos,
geralmente com os próprios
ex-arrendatários, para que
cuidassem do gado, num
prazo determinado de dois
ou quatro anos, período em
que se encarregaram de to-
dos os cuidados. No fim do
prazo, as crias eram dividi-
das, normalmente meio a
meio, com os proprietários
do gado.

O estudo da PUC observa
que, eni geral, ao fim de
sete anos, os índios tinham
constituído o seu próprio
rebanho, com a vantagem
de terem o sentimento de
que eles mesmos o haviam
conseguido, sem qualquer
doação. A sugestão do estu-
do é de que, em projetos
integrados com a Funai e
com assistência técnica, se-
ja adotada a mesma siste-
mática para que os Índios
Cadiueus, vencidos os atuais
arrendamentos, tenham
condições de atingir a posse
direta das terras das quais,
antes, eram senhores abso-
lutos.

1
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Cartórios de Mato Grosso
criam "indústria" da terra

Cuiabá — A negligencia
de cartórios cie registros de
imóveis, principalmente de
pequenas cidades do inte-
rior, aliada à convivência
com aproveitadores que
agem acobertados por advo-
gados inescrupiilosos, propi-
ciaram o surgimento em
Ma to Grosso do Norte da
próspera indústria da grila-
gem de terras, que tem cau-
sacio a ruína de milhares
,de pessoas.

Na opinião de advogados
que atuam há muitos anos
em questões de terras, só
a Polícia Federal pode aca-
bar com as falcatruas, mas
muitos cartórios, alem da
negligencia — e até coni-
vencia — têm medo de de-
ntinciar os falsificadores de
titulos, de procurações e de
escrituras "porque quem es-
tá por trás de tudo isso é
gente perigosa que não pen-
sa duas vezes para mandar
matar".

MUITA TERRA

No caso de Mato Grosso,
principalmente no Norte, a
emaranhada situação fun-
diária facilita ações crimi-
nosas, que, segundo alguns
advogados, começaram em
1951, no Governo de Fer-
nando Corrêa da Costa, e
continuaram até 1966, quan-
do o Governador Pedro
Pedrossian fechou o Depar-
tamento de Terras. Nesse
periodo, Mato Grosso ven-
deu e cedeu terras à vonta-
de e, como as áreas nem
sequer eram discriminadas,
os problemas se foram avo-
lumando e atualmente cen-
tenas de demandas arras-
tam-se pelos tribunais.

Ao assumir o Governo do
Estado, o Sr Garcia Neto
anunciou que uma das me-
tas prioritárias de sua ad-
ministração seria solucionar
o grave probelma fundiário,
que tem sido a oausa de
violências de toda origem,
principalmente entre pos-
seiros, grileiros e latifundia-
rios na luta pela posse da
terra. No entanto, apenas
recentemente foi aprovado
o código de Terras e criado
o Instituto de Terras. O
problema, evidentemente,
tica para seu sucessor resol-
ver. O Sr Garcia Neto admi-
te, inclusive que, se o Esta-
do tivesse que entregar to-
da a terra que vendeu, teria
que tomar Goiás e invadir
a Bolivla e o Paraguai.

Segundo advogados que
t rabalham exclusivamente
nesse ramo, a venda indis-
criminada de terras, que se
consíituia na miaior fonte
de rendas Ido Estado, levou
Mato Grosso a enfrentar
hoje uma situação aparên-
temente sem saida. Algu-
mas áreas, que eram discri-
minadas em pranchetas,
com base em vagas infor-
mações de topógrafos ou do
próprio requerente, foram
vendidas muitas vezes e
agora, quando os comprado-
res vão ocupar as terras,
descobrem cinco, seis, sete
escrituras sobrepostas.

Lembra um advogado que"naquele tempo — de 1951
até 1966 — Mato Grosso era
uma mãe para dai* terra.
Bastava requerê-la ou pa-
gar a alguém para encami-
nhar o pedido. Depois, era
só pegar uma procuração
do requerente e transferir
para o seu nome. Com a
balbúrcUa que era o Depar-
tamento de Terras, era só
acumular procurações e for-
tunas. Milhares de pessoas
ficaram supermilionárias

usando esse expeidiente, en
quanto o posseiro vive, ain-
da hoje, apanhando de todo
jeito na luta por um pecla-clnho de chão".

As manobras em causa
ainda hoje são as mais dife-
rentes: o requerente ou
comprador de uma área vai
fazendo picadas, mudando
eventuais marcos, cons-
trulndo qualquer bcnleito-
ria à volta de sua área paracaracterizar a posse da ter-
ra. Outro recurso, usado
principalmente por grileiros
profissionais, é vender as
terras identificadas por aci-
dentes geográficos e usar a
documentação do p e cl aç o
que lhe restou para ocupar
outra área cujas caracteris-
ticas coincidam com a quefoi vendida.

Está correndo no Tribu-
nal de Justiça do Estado
um processo contra o serin-
galista Manoel Pedro de
Oliveira, que através de
ação fraudulenta transfor-
mou os 39 mil 100 hectares
que possuía na região de Al-
to Arlpuanâ em 391 mil 10
hectares. O expediente usa-
do pelo serlngalista foi sim-
pies, porém funcional: ao
tirar os documentos de suas
terras no registro de imó-
veis, ele multiplicava a área
por 10, tornando-se um dos
maiores latifundiários d o
mundo.
"ESQUENTAR A ÁREA"

Um processo de grilagem
é o que se convencionou
chamar de esquentar a
área. De posse de um titulo
qualquer expedido pelo De-
partamento de Terras e eu-
jo valor oscila atualmente
entre Cr$ 50 e Cr$ 200 mil,

comprador escolhe uma
área ainda não ocupada pe-io legítimo proprietário ou
onde existam apenas pos-seiros, e vai expulsando,
com pistoleiros, quem en-
contra nas terras ou mesmo
os vizinhos que não ofere-
cem resistência. Limpada a
área, o comprador utiliza o
título, muitas vezes real
mas ilegal, para conseguir
a documentação das terras.

Em alguns cartórios, se-
gundo acusam os advoga-
dos, basta alguém apresen-
tar os dados de alguma pes-soa, evidentemente falsifi-
cando a assinatura, o nú-
mero do CIC e da carteira
de identidade do outorgan-
te, para obter uma procu-
ração. A partir daí, o este-

i onatário consegue tam-
bém, com facilidade, uma
escritura com base em da-
dos falsoss da propiedade
que o "outorgante" even-
tualmente deseje vender. Ha
casos em demanda em
Cuiabá de procurações fal-
sas passadas inclusive em
Embaixadas do Brasil no
exterior.

Dezenas de cartórios, de
Maito Grosso e de outros Es-
tados, estão envolvidos em
facilitação ou falsificação
de documentos sobre terras,
principalmente na Amazô-
nia legal. O principal deles
é o de São Miguel o Cam-
bui, Município de Marialva,
no Norte do Paraná. Há um
ano, quando foi descoberta
a suia ação criminosa, o car-
tório simulou um assalto e
um incêndio nas depemdên-
cias onde funcionava, fa-

zendo desaparecer toda a
documentação que o com-
prometia.
dos posseiros, prlncipalmen-
te em Pontes e Lacerda e
Diamantino, focos de per-manente tensão social. A
morosidade da justiça em

Nelson Sevorino
julgar os processos tem da-
do origem a intermináveis
conflitos, com mortes, en-
volvendo muitas vezes a po-
licia, freqüentemente acu-

sada de corrupção. Nos últl-
mos anos, a Secretaria de
Segurança Pública Instau-
rou diversos inquéritos para
apurar envolvimento de po"
liciais cm questões de ter
ras.

O próprio Poder Judicia-
rio tem sido vitima do pro-
blema. Em 1977, na véspera
de Natal, o latifundiário Sa-
toshi Kuroyanagi, que se
diz proprietário de uma ex-
tensa área na gleba Uniáo,
em Diamantino, tentou su-
bornar o Juiz da Comarca,
Crescentino Sisti, deixando
em sua residência um litro
de uísque cheio de cédulas
de Cr$ 100 e Cri? 500. Tenta-
va Kuroyanagi influenciar
o Juiz numa ação de reinte-
gração de posse que movia
contra os colonos que esta-
vam nas terras. Pouco de-
pois, seus jagunços invadi-
ram a gleba e balearam di-
versos lavradores, um dos
quais, Geraldo Santana,
morreu na Santa Casa de
Cuiabá.
LUTA SEM FIM

Nessa luta sem fim, na
qual geralmente prevalece
a lei da selva, a mais temi-
da é a grilagem profissio-
nal, executada por pisto-
leiros que espancam, sa-
queiam, matam, e, muitas
vezes, nem são denunciados
porque atuam sob a pro-
teção de advogados inescru-
pulosos que trabalham para
pessoas influentes ou gru-
pos poderosos. No fim de tu-
do, quem perde são os pos-
seiros, os pequenos proprie-
tários ou mesmo fazendei-
itos que preferem abando-
nar a terra a perder a vida.

Além do envolvimento de
órgãos oficiais, como os car*
tonos de registros de imo-
veis, e da grilagem profis-
sional, há ainda em Mato
Grosso do Norte o problema

O caso mais recente en-
volve o estudante de Medi-
cina Flávio Mendes Carva-
lho, cuja fazenda Campos
do Taquari, em Alto Ara-
guaia, foi invadida por pis-
tol"iros contratados por Jo-
sé da Silva Araújo e Atílio
Monteiro da Rocha, testas-
de-ferro de Washington Ca-
margo que, segundo denún-
cias do estudante, está ten-
tando jogar em sua proprie-
dade títulos de outra área
para se apossar das terras.
No tiroteio da madrugada
de 23 de junho, dois pisto-
leiros saíram feridos. Men-
des Carvalho e alguns ami-
gos seus foram presos. O es-
tudante afirma que levou
apenas 10 pessoas, mas 16
amigos seus estão incomu-
nicáveis na penitenciária de
Cuiabá, acusados de partiei-
pação no tiroteio.

O secretário de Seguran-
ça Pública de Mato Grosso,
Coronel Madeira Évora,
afirma que a única partiei-
pação da policia em
questões de terras é garan-
tir os Oficiais de Justiça
que vão entregar inti-
mações de despejos a pos-
seiros. Mas admite, tam-
bém, que muitos policiais já
foram expulsos por dar co-
bertura a fazendeiros. Re-
centemente, em Pontes e
Lacerda, a policia despiu
dezenas de posseiros.besun-
tou-os de melado e obri-
gou-os a ficarem de rosto
virado para o sol sofrendo
picadas e ferroadas de inse-
tos.

<*> >

finutimwniiunii ¦¦'-¦ ¦¦_¦¦—~—————1^_— *- ••-.•• -T-i

JÊtJ&^Ú&ÊiiâBm '

mÊÍSmWÊ^^^^® m!*5ffl*Êk?Amfv*mmmWm\r^ ^toflSm Wr; '¦¦ ÍS$Pi\<j_f Fk>á _T_Pn &M W

i BB 9&__^__L B^dH H^

^«S mm JÊk W^

[¦•¦ . - "¦ ,,/,.

Blr

V i|í£ >° A?" C&

<V> . ç*> C& j& _<*> V
rS «fcVc*^ <^--*£^-*^v *?%-

Desapropr
Recife — "Desapropriar, por

utilidade pública e social, terras
improdutivas, é de fundamental
importância, mas poucas terras
no Nordeste poderiam ser Inclui-
das nessa conceltuação" — disse
o presidente da Federação de
Agricultura de Pernambuco, usi-
neiro Gileno de Carli, comentan-
do as declarações do General
João Baptista de Figueiredo so-
bre a necessidade d e reforma
fundiária na região.

O Sr Gileno de Carli afir-
mou que no Nordeste "o que fal-
ta é atendimento crediticlp a
centenas de milhares de proprie-
dades que náo têm acesso aos
bônus oficiais, nem a assistência
técnica necessária. O fato de re-
distribuir terras ociosas, sem
uma estruturação forte para ga-
rantir ao pequeno proprietário
emergente uma situação sólida,
virá agravar a questão social.

A reforma
Para o presidente da Fede-

ração dos Trabalhadores n a
Agricultura de Pernambuco, Sr
Nativo do Nascimento, "a refor-
ma agrária é uma das principais
reivindicações dos trabalhadores
rurais, mas deve ser realizada

iação no Nordeste gera crítica
nos moldes preconizados pelo Es-
tatutó da Terra". Ele acha que
devem ser dadas condições téc-
nicas e financeiras ao homem
do campo que lhe possibilitem
cultivar a terra quo receber.

A necessidade premente de
uma reforma agrária já foi reco-
mendada, em caráter prioritário,
por um relatório do Banco Mun-
dial, elaborado o ano passado
pelos técnicos Gary Kutcher e
Pasquele Scndizzo. O trabalho
destaca que a produção agrícola
do Nordeste poderia 'crescer
mais de quatro vezes se todos
os trabalhadores tivessem acesso
e pudessem ocupar plenamente
a terra disponível".

Segundo o documen-
to, apenas um em oito trabalha-
dores tem acesso formal à terra
e somente cerca de um terço
destes proprietários possui terra
em quantidade suficiente pararenda equivalente ao salário ml-
nimo regional. Do solo agricultá-
vel da região nordestina, 70%
precisariam ser redistribuídos,
pois somente dois terços dos
agricultores possuem cerca de
10% da terra, enquanto que 4%
detêm quase 50% do solo, que,
por sua vez, somente é cultivado
em 30% da sua área.

Em tecnologia, o Nordeste
está num estágio de "surpreen-
dente atraso", constataram os
técnicos do BIRD "A enxada e
os braços cio homem são ainda,
na maioria das vezes, os únicos
instrumentos utilizados para
plantar, arar e colher. Apenas
8% dos agricultores usam fertill-
zantes químicos, e a tração ani-
mal c raramente encontrada;
virtualmente não há mecanl-
zaçáo", afirma o relatório, que
recomenda um p'ograma de edu-
cação maciço da população, co-
mo pré-requisito à distribuição
de terras.

Um relatório elaborado há
20 anos pelo Grupo de Trabalho
para o Desenvolvimento do Nor-
deste — núcleo de onde surgiu
a Sudene, liderado por Celso
Furtado, conclui que "se se qui-
ser resolver o problema do Nor-
deste, amplos programas de re-
forma da terra, educação, de
emigração e de desenvolvimento
Industrial devem ser empreendi-
dos de forma continua, ordena-
da e ampla".

Três razões são apontadas
em recente estudo, feito pelo
agrônomo Jorge Coelho, para
que se proceda à reestruturação
fundiária: "1. Dentro do plano
político as resistências não serão
de grande monta, pois grandes

áreas são devolutas; 2. A capacl-
dade de receber um volume ex-
presslvo de mão-de-obra é cx-
pressiva; 3. Cerca de 28% de ter-
ras ociosas c já cadastradas po-
deriam absorver, a baixo custo,
um grande contingente de tra-
balhadores rurais desemprega-
dos".

"Comparados os custos de
emprego em programas de re-
forma agrária com os custos de
outros programas — prossegueo estudo — ch.ega-se à evidencia
de que a opção pela reestrutu-
ração fundiária é válida. Não so-
mente em termos de solução pa-ra o problema de mão-de-obra,
mas principalmente pela possibl-lidade que ganharia o Governo
em atender de forma adquada
aos inadiáveis reclamos da eco-
nomia nordestina. Não obstante
essas evidências, observa-se cia-
ramente que o Governo não con-
seguiu maiores êxitos em mate-
ria de reforma agrária. A provadisso é que a maioria dos pro-
gramas deixa a nítida Impressão
de que essa solução é injustificá-
vel, embora se tenha de admitir
que os resultados obtidos, mes-
mo tímidos e parciais, sejam
vantajosos para o desenvolvi-
mento equilibrado da região".

Í-3C3XS Conjunto musical
stereo Trísom da Sanyo:

com novo desenho e nova
concepção em conjugacao
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SANYd
CXT 4546K

Uma nova concepção em conjugação. Com painel frontalinteiramente metalizado, num design inspirado nos novos ca-minhos da era espacial. AM/FM/FM stereo. 80wats(EIA) de
potência. Gravador cassete stereo. Toca-discos automático. An-tena Lme Cord. Sistema Matrix Quadrifônico para 4 caixas.Compatibilizador de Sintonia AM/FM/FM stereo. ChaveLoudness.

Preço Baixo
é Sears!

36mens.
16.599
1.190

ou

de Cr$
SEM ENTRADA

INfc::;:*:::: |
m. a * ** Wín» - " xt é> Híra

Rádio-reló
digital leitura eletrônica
AM/FM. Botão de controle de 2
módulos (normal e alarme). Con-
trole soneca. Opção para acordar
com rádio ou rádio-campainha. Bo-
tão de ajuste do horário e progra-
mador de rádio.

Preço Baixo
é Sears!

24 mens.

3.199.
268deCr$

SEM ENTRADA

Rádio portátil
com AM/FM

De bolso, extra-compacto. Com
controle de volumes e sintoniza-
ção de fácil manejo. Antenas indivir
duais para AM/FM. Operação com
4 pilhas pequenas.

1'rero Baixo
é Sears! 1.149
24"Tc,!97dcCr$

SEM ENTRADA

SATISFAÇÃO GABANTIDA OU
SKU DINHEIRO DE VOLTA!
SE A COMIM1A NÃO-AGRADAn,
KOS TROCAMOS OU fl*;E.-IUOLSAMOSl L_

Sears Agora, para a Scars-Botafogo, mais um estacionamento GRÁTIS, pr-Ia Rua Bambina, 115.
Bot-ro-c- WAIUAMENTE 

DAS 9:01. ÍS 22:00 HORAS. SÁBADOS DAS 9:00 As 16:30 HORAS.ao aiogo SUoppmg Cculer do iMdicr Kilcrói sr. i •
£,;i'±?;la.ro6-''I0° Hu. Di». d» Cr„r,.25S Ru. Sin T„, W.durc.r.Tel.: 229.lt.26 •Td*7%"-M0 • *}• Cirolta. MmWo,3Mlei.. 7I9-i388 Te|,: 350.1B91
Tel,: 26Q.1S22
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Esmaltes
A Revlon foi a primeira a
dar cor ao esmalte. A
primeira a combinar unhas
e lábios. Por isso, os esmaltes
da Revlon são, hoje, os mais
bonitos, brilhantes, sempre
dentro da moda. Valorizam
suas mãos. Secagem
ultra-rápida.

Sombras
Aumentando o tamanho dos
olhos, avivando a sua cor,
harmonizando os detalhes,
as sombras da Revlon
executam uma função
agradável e necessária:
realçar a beleza da mulher.
Uma variação enorme de
cores à sua escolha. Todas
brilhantes, suaves. Não
ressecam a área dos olhos.

Blushes
A faceirice que a mulher
sabe usar muito bem; aquele
leve enrubescer que dá um
toque mais feminino ao seu
rosto: é d blush da Revlon,
ajudando a mulher a ser
mais mulher. Sete
tonalidades maravilhosas,
intensas, luminosas.

Bases
As variações de tonalidade
naturais da pele, as
pequenas imperfeições
desaparecem com as bases
da Revlon. E, mais que isso,
realçando o tom natural da
pele, dando o necessário
colorido ao seu rosto, as
bases da Revlon fazem tudo
com a perfeição que você
exige. Além de embelezar,
hidrata e cuida de sua pele,
graças aos seus agentes
emolientes.

r

Máscaras
Os seus cílios, por mais
bonitos que sejam, podem
ganhar uma aparência mais
longa, mais espessa, mais
charmosa. Como? Com a
máscara para cílios da
Revlon. Totalmente à prova
d'água.

Pós
Aquela sensação aveludada,
aquela textura gostosa de
tocar, você consegue com o
pó facial da Revlon. Além de
complementar
magnificamente sua
maquilagem e fixá-la por
muito mais tempo, é claro.
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Batons
Os batons da Revlon
deveriam estar nos lábios de
todas as mulheres. Porque
eles são pródigos em
sensualidade, luminosidade,
maciez. Em todas as cores
que você imaginar. Possuem
umectantes especiais para
proteger seus lábios contra o
fiio,oventoeosol.

A LOOK AHEAD
UM PASSO ÀFRENTE NO EESTEVALDAS CORES QUE ESTARÃO
ILUMINANDO O MUNDO DA MODA NAPRIMAVERAE VERÃO.REV1DN
IÍDERINTERNACIONALNO MUNDO DOS COSMÉTICOS.

Com o CCS-Cartão de Crédito Sears -
é ainda mais fácil comprar!

BRflUfl Braun Styler
secador e modelador

de cabelos

Com 5 acessórios.

Com ele, é fácil mo-

delar, secar, ajeitar,

ondular, efiçar,

alisar,enrolar e escovar o cabelo.

Prático, simples no funciona-

mento e rápido nos resultados.

•./íUj.ctf-
O moderno

conceito dc beleza

GRÁTIS, uni lindo
óculos acondicio-
nado em porta-
-óculos de velúdo,
nas compras a partir
de CrS 600.

De 2 a 81/10, maquilagem, trata-
mento e limpeza de pele com
aparelhagem eletrônica.

\gSl

Beleza não c dom,
é hábito..

Na compra de pro-
dutos a partir de
CrS 450, GRÁTIS,
um "Beauty &
Moisture Kit", 110 valor
de CrS 320.
Tratamento de pele e
maquilagem de 2 a 31/10.

f(aáPco
Aproxima

as pessoas...

GRÁTIS, um "Hair
Spray" no valor de
CrS 35, na compra
de produtos a partir
de CrS 150.
Conheça toda a linha
de perfumes Rastro e
escolha a fragrância
ideal para você.

Helena Rubinstein
A ciência da beleza.

GRÁTIS, um "Big

Eyes'' em novas cores
exclusivas, no valor
de CrS 150, nas
compras a partir de
CrS 400.
Venha fazer maquilagem
e tratamento de pele
de 2 a 31/10.

PARFUMS ROCHAS
PARIS

Um perfume paracada hora...*-
Na compra deste
estojo com Extrait
e Eau de Cologne,
por apenas
CrS 295, GRÁTIS,
para você, uma
miniatura de
Parfum de Toilette.
Madame Rochas, em cada
gota uma estória de amor!

^jjjÈf

MAX FACTOR
Nao faz só maquilagem,

trata da sua pele também
Nas compras a partir
de CrS 450, GRÁTIS,
um "Moisturizer"
de 58g, da linha
Perpétua, de CrS 223.
Maquilagem, trata-
mento e limpeza de pele
com aparelhagem eletrônica,
de 2 a 31/10.

"*? isj A maneira simples
]&s\cLye^ de ser mais bonita

Nas compras a
partir de
CrS 350,
GRÁTIS, um
kit de beleza :^B
"London Look",
de CrS 202.
Tratamento de pele e maquilagem
de 2 a 31/10.

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

Agora, para a Sears-Botafogo, mais um estacionamento GRÁTIS, pela Rua Bambina, 115.
DIARIAMENTE DAS 9:00 ÀS 22:00-HORAS - SÁBADOS DAS 9:00 ÀS 18:30. HORAS.

Sears Praia de Botafogo, 400 -Tel.: 286-1522

Professores da UFF decidem
fundar uma associação paraconseguir a sua autonomia

. Terça-feira, dia 10, os 1 mil 924 professores daUniversidade Federal Fluminense (UFF) estão con-vocados para, em assembléia-gcral, às 18h no Tea-tro Municipal de Niterói, discutirem o anteprojeto
TCÍt^st/a™T^ie regerá a Associação de Docentes daUFF (ADUFF) que pretende conseguir e manter aautonomia dos professores em relação à estruturaadministrativa cia Universidade.

O Reitor da UFF, Rogério Benevcnto, afirmou
que desconhece a movimentação em torno da cria-ção da ADUFF e as finalidades deste órgão repre-sentativo da classe dos professores universitários
que ja existe há dois anos na USP, na Unicamp ena PUC. Os trabalhos para a formação da ADUFFestão sendo dirigidos por uma comissão executiva,
que se encarregará de legalizar a associação.
ADESÕES E CRIAÇÃO

A primeira assembléia-
geral da ADUFF foi realiza-
da em junho deste ano e
logo a seguir foi iniciada
uma campanha de adesões,
com o preenchimento de
uma ficha pelos professores
interessados. Apesar do pe-riodo de fúrias (em julho)
que restringiu .o contato dos
organizadores com seus co-
legas, foram conseguidos
aproximadamente 300 pro-
fessores.

Segundo os membros da
comissão executiva, o apa-
recimento de associações ds
docentes em -diversas uni-
versidades brasileiras (j á
existem 15 associações cria-
das e seis em fase de orga-
nizaçâo) "é um reflexo do
movimento geral nos diver-
sos segmentos da sociedade
brasileira, que atingiu tam-
bém a comunidade univer-
sitária, que agora passa por
um intenso processo de or-
ganização das suas diversas
entidades representativas".

"E tanto isso é verdade"
afirmam os professores"que na 30a. Reunião

Anual da Sociedade Brasa-
leira para o Progresso da
Ciência iSBPC), realizada
em São Paulo, em julho,
houve, como parte do pro-
grama oficial, uma mesa re-
donda sobre o tema Asso-
ciações Docentes. Preceden-
do a mesa-redonda, realiza-
ram-se reuniões para troca
de experiências dos profes-
sores universitários de algu-
ma forma vinculados às di-
versas associações docentes
já formadas.

ENCONTRO NACIONAL

Os professores da UFF
que parbicipairam da SBPC
verificaram que existe uma
profunda identidade quanto
aos objetivos dessas asso-
ciações, onde se destacam
a atuação do corpo docente
em defesa das condições de
trabalho e sua participação
nos destinos da universida-
de. Numa das reuniões, isiur-
giu a proposta de realização
de um encontro nacional de
associações docentes, que
deverá ser em São Paulo,
no final do ano (dezembro).

Na mesa redonda sobre
as Associações Docentes na
SBPC, o professor Antônio
Cândido, atual vice-presi-
dente da ADUSP, caracteri-
zou o movimento de for-
mação das associações de
professores em todo o pais
como "um traço no momen-
to universitário que reflete
a busca instintiva de asso-
ciação, visando a concreti-
zar os mais altos anseios de
nossa classe". O ex-presi-
dente da ADUSP, professor

Clodowaklo Pavan, afirmou
que "somente a ADUSP po-
dera transformar a Univer-
sidade de Sâo Paulo".

O objetivo desse encontro
nacional de associações do
centes é estabelecer troca
de experiências entre os
professores sobre as
questões que hoje se colo-
cam para a comunidade
universitária. O s diversos
pontos propostos para dis-
cussão durante este encon-
tro são resumidos em qua-tro grandes temas: a análi-
se da instituição da Refor-
ma Universitária (19 6 8)
nestes 10 últimos anos, a
democratização da universi-
dade, a questões trabalhis-
tas e finalmente o proble-
ma da triagpm ideológica à
admissão dos professores
nas universidades.

OS FRUTOS

As duas associações de do-
centes que são consideradas
as mais influentes — da
USP e da Unicamp — já
conseguiram colher alguns
frutos. No começo do ano,
por exemplo, os dois órgãos
representativos lutaram e
conse guiram substancial
aumento salarial (61%) pa-
ra os professores.

O professor Fausto Alvin
Júnior, presidente da Asso-
ciação de Docentes da Uni-
ver sidade de Brasília
(ADUnB) anuncia o com-
portamento do órgão, fun-
dado e registrado legal-
mente, adiantando que o
espirito de independência,
coesão, representatividade e
participação serão a tônica
da existência da ADUnB. A
Associação pretende contri-
buir para o enriquecimento
do diálogo entre os mem-
bros da comunidade univer-
sitária, com sugestões e ex-
perièncias no exercício coti-
diano da livre docência "e
só perceptíveis através de
uma cuidada elaboração
identro deste espírito".

Estas associações docen-
tes não fazem parte de um
projeto dos professores pre-
parado premeditadamente
posto 

'am 
execução. Surgi-

ram naturalmente em São
Carlos, São Paulo, Blajhfa,
Piauí, Brasília etc. A pri-
meira delas, fundada na
Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, propaga
seus objetivos como sendo
de debates dos problemas
na escola, a defesa dos inte-
resses profissionais e acadè-
micos dos professores, pois
só assim, acreditam os pro-¦fessores Aron Taitelbaum e
Luiz Fernando da Rocha,
do Depto. de Matemática
da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul "estare-
mos contribuindo para ele-
var o padrão de ensino e
pesquisa em nossa universi-
dade".

\ POCOTÓ!^
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POCOTÓÍ
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Cooperativa de Rio Bonito acusa CCPL de violar a lei
Aliciamento de produtores e

abuso de poder econômico são as
acusações feitas pela Cooperativa
Agropecuária Regional de Rio Boni-
to contra a CCPL, que pretende lns-
talar-se no município de Cachoel-
ras de Macacu e por Isso, oferece
transporte gratuito e comipra o 11-
tro de leite por preço mais elevado
aos cooperados da região, "come-
tendo, assim, uma irregularidade,
-prevista na lei do cooperativismo".

Baseados em. documentos, os
diretores da cooperativa de Rio Bo-
•nlto mostraram que "a CCPL vem
tentando comprar o liltro de leite
por Cr$ 4,30, quando o preço deter-
minado pela Sunab é de Cr$ 4,16.
Querem, com Isso, dominar o mer-
cado e eliminar a concorrência. E
se tiver algum .prejuízo, neste pe-
ríodo, pretende arcar e depois dl-
minuir o preço, já eliminando da
área a nossa cooperativa", segundo
o presidente, Sr Afonso Augusto
Saraiva.

Abuso
A Cooperativa de Rio Bonito

possui declarações de vários asso-
ciados, afirmando que foram pro-
curados por funcionários da CCPL
— Cooperativa Central de Produto-
res de Leite — para que deixassem

de enviar o leite à Cooperativa e
o enviassem ao posto de resfrla-
mento em Papucaia, distrito de Ca-
choelras de Macacu, sob a promes-
sa de pagamento de Cr$ 4,30, bem
como o transporte do leite e o teor
de gordura sem quebra de padrão.
Os funcionários são o veterinário
Paulo Roberto da Silva e o enge-
nheiro agrônomo José Francisco de
Souza Costa.

De acordo com a lei cooperati-
vista, uma cooperativa não pode
atuar na área da outra e a de
Rio Bonito inclui produtores de Ca-
semiro de Abreu, Silva Jardim, Rio
Bonito, São Pedro da Aldeia, Ara-
ruama, Itaborai, Macaé, Magé, São
Gonçalo e Cachoeiras de Macacu,
produzindo 44 mil litros de leite
por dia, sendo considerada a quar-
ta do Estado do Rio. "E é justa-
mente nesta área qua a CCPL pre-
tende entrar, usando o seu poderio
econômico", explica o presidente da
Cooperativa de Rio Bonito.

O primeiro passo da CCPL, se-
gundo ele, foi adquirir um terreno
em Papucaia e lá instalar um posto
de resfriamento, sob a responsabill-
dade do Sr Ziul José Correia de
Andoeza. Em seguida, os dois fun-
cionários começaram a procurar os
produtores filiados à Cooperativa
de Rio Bonito, propondo lucros
maiores, inclusive oferecendo

transporte de leite gratuito. Para
evitar que a CCPL comece a ope-
rar foi iniciada ação cautelar na

. Comarca de Cachoeiras de Macacu,
cuja audiência será no dia 11, às
13h.

Para provar que a CCPL está
Infringindo a lei, o assessor jurídico
Mauro Luis Prevot Incluiu um pa-
recer do INCRA, pois cabe ao órgão"o rígido controle das áreas opera-
clonais" e "cuidados especiais para
que nenhuma sociedade venha a
ser fundada com área abrangendo
municípios já aludidos por outra
ou outras da mesma espécie e idên-
tico objetivo soclo-econômlco". Con-
clui que "procede a reclamação fei-
ta pela Cooperativa de Rio Bonito,
pois as atividades da CCPL, em
área operacional da reclamante e
junto a pessoas físicas que a cons-
tituem, resultam flagrante ope-
ração de mercado, em detrimento
e ruína de outra sociedade coopera-
tiva, portanto, contrárias ao dispo-
si tivo do Artigo 2"? da Lei n<? 5764/
71."

Precedente
Apesar desse parecer, assinado

pela direção do INCRA, nada foi
feito pela Coordenadoria Regional,
que deveria "oficiar à CCPL, ins-
tando-a de não negociar a compra

de leite de produtores sócios da Co-
operativa de Rio Bonito, não só no
Município de Cachoeiras de Ma-
cacu, mas em qualquer outro com
área compromisslva, bem como a
desativar, desmontando-o, o posto
de resfriamento ou recepção de lei-
te. Caso contrário, será enquadrada
no Artigo 76 da Lei, que determina
uma representação junto ao CADÊ
contra os abusos de poder econô-
mico".

O mesmo "abuso" foi cometido
pela CCPL cont'a Coopnorte — Co-
operativa Agropecuária do NorU» do
Espirito Santo — que enviou um
apelo ao Presidente da República,
no dia 3 de fevereiro de 78, sem re-
ceber resposta até agora. Apesar de
ter como área de atuação os Muni-
ciplos de Nova Venécia, Boa Espe-
rança, São Mateus, Conceição da
Barra, Montanha, Pinheiros,
Ecoporanga, Mucurici, Barra de
São Francisco, Mantenópolis, São
Gabriel da Palha e Panças, a CCPL
instalou um posto de recepção e
resfriamento em Boa Esperança,
conseguindo aliciai* 150 cooperados,
contrariando as normas coopera-
tivistas, segundo a Coopnorte.

"Todas as manobras realizadas
pela CCPL demonstram procedi-
mentos que evidenciam a filosofia
anticooperativista e, conseqüente
mente, empresarial e monopolista

que norteiam as atividades desta
cooperativa, já denunciadas e ago-
ra mais uma vez comprovadas",
afirmam os diretores da Coopnorte.
Por não conseguir apoio oficial, es-
ta cooperativa foi obrigada a devol-
ver Cr$ 500 mil aos seus associados,
pois a saída de muitos deles abalou
consideravelmente sua estrutura,
e mais tarde teve que alienar seis
postos de recepção de leite, numa
última tentativa de continuar so-
brevlvcndo.

"A CCPL quer, na verdade, mo-
nopolizar toda esta região" — afir-
ma o diretor da cooperativa Rio
Bonito, Sr Waldo Lessa — "pois
conseguiu absorver a Cooperleíte,
de Campos, tirando-lhe o mercado
de Niterói e de São Gonçalo. A
CCPL simplesmente procurava os
comerciantes e oferecia uma caixa
com 10 litros de leite para cada
compra de duas caixas. Foi uma
concorrência desleal e fora dos
princípios de cooperativlsmo.

Os produtores de leite da área
de Rio Bonito continuam resistindo
às investidas, como comprovou on-
tem o Sr Carlos Martins Alves Fer-
reira, considerado o maior fazen-
deiro da região, com uma média
mensal de 90 mil litros produzidos
em sua fazenda. Nossa Senhora da
Conceição, em Porto das Caixas,
distrito de Itaborai, onde possui 1

mil 305 cabeças de gado. "Já íul
procurado uma dúzia de vezes, mas
semprel dei resposta negativa. Se
aceitasse, ganharia Cr$ 75 mil por
mês, sem ao menos usar os ca-
minhões para levar o leite. Mas,
acho tudo isso desonesto e desleal."

De acordo com a defesa feita
pela CCPL, "somos uma Central,
não estando, assim, invadindo setor
de outra cooperativa. A área de
ação atinge, Inclusive, a de Rio Bo-
nlto, e isso muito anües de a Coope-
ratlva atuar nos municípios. Além
do mais, o posto que está sendo
remodelado em Papucaia será des-
tinado ao resfriamento de leit_.
Náo se trata de criação de uma
nova cooperativa — o que também
não se tornaria Vedado por lei —
mas sim, da adaptação de um anti-
go posto de recepção de leite".

Segundo a CCPL, "é a própria
Cooperativa de Rio Bonito quem
pretende cercear a atividade líci.a
de uma entidade que se encontra
reconhecidamente enquadrada na
politica nacional de cooeprativismo
e que, com a reabertura do posto
de Papucaia, beneficiará grande
parte da população. E este posío
se encontra devidamente registra-
do na Junta Comercial do Estado
do Rio, que.aprovou a criação do
mesmo".

Telefone
para

264-6807
e faca_

uma
assinatura

do
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GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DO SANEAMENTO, HABITAÇÃO

E OBRAS
EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS
DO ESTADO DE PERNAMBUCO

- EMOPE -
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N? 08/78, DE 20-09-78

E
EDITAL IDE CONCORRÊNCIA N.° 09/78, DE 20-09-78

O DIRETOR PRESIDENTE DA EMPRESA DE OBRAS
PÚBLICAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - EMOPE,
tendo em vista as modificações introduzidas nos Edi-
tais em epígrafe, prorroga as datas de abertura das
Licitações para às 9:00 (nove) horas dos dias 06 (seis)
e 07 (sete) de novembro de 1978, respectivamente.

As firmas que já adquiriram os elementos neces-
sários à apresentação das propostas, deverão compa-
recer à Sede da EMOPE, à Avenida Cruz Cabugá,
n.° 1111, Santo Amaro, nesta Cidade, a fim de obte-
rem as mencionadas alterações e demais informa-
ções a respeito.

Recife, 04 de outubro de 1978
ROBERTO JORGE DANTAS DA FONTE

— Diretor Presidente —
ip
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CURSO DE TELEPROCESSAMENTO
E

BANCO DE DADOS
PROGRAMA:

Processamento de dados, Computador e Introdução ao
Teleprocessamento, Banco de Dados, Sistemas de Telepro-
cessamento, Aplicações Reais em Teleprocessamento e
Banco de Dados.

DURAÇÃO:
60 horas.

PERÍODO:
17-10-78 à 07-12-78 às 3a. e 5a.-feiras de 18,30 h. às
21,45 h.

PRÉ-REQUISITOS:
Engenheiros, Analistas e profissionais de nível superior li-
gados à área.

INSCRIÇÕES:
De 09 à 13 de outubro das 9 às 1 8 h., na Av. Rio Branco,
156 - gp. — 2231 (entrada pelo hall dos elevadores) —
Ed. Av. Central - tel.: 252-9995 e 242-8719 de 2a. à
6a.-feira.

Os interessados deverão comprovar as exigências dos pré-requi-
sitos.

ÚLTIMAS VAGAS

Todos os domingos, de 10 às 13 horas,
você tem um compromisso.

CLÁSSICOS
EM FM Rádio

Jornal do Brasil
FM 99.7 MHz
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Kyrie, em sol menor, de Vivaldi (Schneidt — 12:48); Sonata para violoncelo e piano n.° 1, op. 109
de Fauré (Tortelier e Jean Hubeau — 18:43); Sinfonia n.° 5, em Mi bemol, op. 82 de Sibelius
(Filarmônica de Berlim e Karajan — 32:08); Vallée d'Obermann, de Liszt (Horowitz — 13:03; Francesca
da Rimini, op. 32 de Tchaikowsky (SuÍ5se Romande e Varviso — 25:00); Sonata para violino e piano
n.° 7, em dó menor, op. 30/2 de Beethoven (Grumiaux e Arrau — 25:00); Abertura, Schorzo e
Finale, op. 52 do Schumann (New Philarmonia e Inbal — 16:55); Suite Pulcin.lla, de Strawinsky
(Klemperer — 25:17). (P
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Sears rBO ETY lá fl II QUALIDADE
LKHrlfl-IPIIlll PROFISSIONAL

Ela fura,vaza, escarea, dápolimento,
remove ferrugem e mistura tinta.

£ claro que você precisa dela!
Pregos válidos por 3 dias.
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Economize Cr$ 4rá__i neste
gaveteiro organizador de

espaço. 12 gavetas,
com alça retrátil.

DeCr$419 Òii

Q \y meus. de Cr$ ^ /
SEM ENTEADA
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Economize Cr§ \J X

nesta extensão prof issional,
Para pinos chatos e redon-
dos. lOm, 2 tomadas.
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SEM ENTEAI) A
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Economize Cr$ m:i í
nesta furadeira elétrica

9mm(3/s)
Potência de % CV. 1.200 rotações por rai-
nuto. Funciona em 110/120 volts. Dupla iso-
lação: proteção total contra choques. Lubri-
ficação permanente: dispensa manutenção.

DcCr$ 1.099 822

ó O mens. de Gr$ O Oou

im*nr_iit_--i-irrTM"MI,M

^Qg&r JOGO DE 7 BROCAS
SERRA COPO l^-^^-^vPÁRA MADEIRA

I A sua \
I escolha \
\ Deaté(_r$99 JV 55 / „

,0^^^^sp*^
JOGO DE 3 BROCAS AFlADOR DE FACAS
PARA CONCRETO^-*——^ e TESOURAS

POLIDOR CIRCULAR
GROSA PARA

FURADEIRA

/ À sua \
[ escolha \
\ De até CrS 16 9 I

GROSA SURFORM
^--"•"--nJ-ixador COPO

/ A sua \
| escolha |
\ De até CrS 279 I

,/ «XX
X

DISCO DE BORRACHA
COM LÃ E LIXA

POLIDOR
EM COPO | ^nBR0CA 

PARA

FLANGE COM REBOLO,
FELTRO E SERRA

CONCRETO 33cm

SATISFAÇÃO GARANTIDA OU
SEU DINHEIRO DE VOLTAI
SE A COMPRA NÃO AGRADAR,
NÓS TROCAMOS OU REEMBOLSAMOS!'

Agora, mais um estacionamento GRÁTIS, pela Rua Bambina, 115.
1 DIARIAMENTE DAS 9:00 ÀS 22:00 HORAS • SÁBADOS DAS 9:00 ÃS 18:30 HORAS.

Sears Praia de Botafogo, 400-Tel.: 286-1522
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Crimes contra padres em 1976 esperam julgamento
Barra do Garças, Mato

Grosso — Em 1976, dois padres
morreram em Barra do Garças,
ambos assassinados. O primeiro,
o alemão Rodolfo Lukenbeln,
morto ainda não se sabe por
quem; o secundo, o brasileiro
João Bosco Penldo Burnler, de
família mineira tradicional,
atingido pelo soldado da Policia
Militar mato-grossense, Ezy Ra-
malho Feitosa, em plena delega-
cia do distrito de Ribeirão Boni-
to. Os crimes não foram ainda
julgados. No do Padre Rodolfo,
de três acusados, apenas um es-
ta preso; no do Padre Burnler,

o assassino, já expulso da Poli-
cia, está foragido. Fugiu miste-
rlosamente da delegacia de Ara-
garças, cidade goiana separada
de Barra do Garças pelos rios
das Garças e Araguaia. Os cri-
mes têm uma só causa: a luta
pela terra num município que
em extensão territorial é um dos
maiores do Brasil e onde está
concentrada a maioria dos pro-
jetos agropecuários financiados
pela Sudam no Brasil.
A GUERRA DA TERRA

São contraditórias as
versões sobre o domínio da terra
na tensa região de Barra do
Garças. Há, entretanto, um dado
básico de avaliação: na extensa

região, destinou-se, em 1020, uma
área de 25 mil hectares para re-
serva indígena, numa época em
que havia ainda muitas tribos
em Mato Grosso, destacando-se
os bororós e os xavantes. Nunca
houve, entretanto, uma clara de-
finição legal sobre essa reserva,
tanto que, anos depois, a Funai
decidiu fazer uma ampla remar-
cação em toda a área.

Essa ação é contestada por
vários advogados da região, den-
tre eles Dercy Gomes da Silva
e Floriosvaldo Flores Lopes,
c o i n c ldentemente defensores,
hoje, de fazendeiros, índios e pa-
dres. Segundo Dercy — que pro-
cura comprovar o que afirma
com um mapa original da destl-
nação dos 25 mü hectares à re-
serva indigena — a destinação
ficou multo clara nesse docu-
mento, o que a seu ver torna
legítima a ação desenvolvida na
região pela Funal, que pretende
estender a reserva à margem dl-
reita do rio Barreiro, o que am-
pliará a área dos 25 mil hectares
atuais para mais de 70 mil hec-
tares.

Depoimento mais ou menos
idêntico dá Floriosvaldo Flores
Lopes, que, entretanto, procura
culpar apenas a Funai, em cuja
ação vê um sentido rlgorosamen-

te aleatório. E ironiza: "a Funal
é um órgão dirigido por brancos
que procuram raciocinar como
índio".

Desse clima de confusão ori-
glnaram-se muitos conflitos, In-
clusive o pior deles, em que mor-
reram o Padre Rodolfo Luken-
bein e o índio Simão, dos boro-
ros. Um grupo de fazendeiros e
posseiros, tentando conter o
avanço das demarcações que a
Funai vinha realizando, acabou
invadindo a reserva de Merure.
A confus.ão foi generalizada,
houve luta corporal seguida de
um cerrado tiroteio.

No final, duas mortes, além
de vários feridos. Acusado hoje
como o matador do Padre (ou
um dos matadores), João Mar-
quês de Oliveira, o João Mineiro,
tem em sua posse uma certidão
quinzenárla expedida pelo cartó-
rio do Io Ofício da Comarca de
Barra do Garças, que dá fé, com
vase nos registros dos livros de
transcrição da transmissão, que
ele é proprietário de três lotes
de terras numa área total de
1 mil 500 hectares, adquiridos de
Agostinho David de Moraes,"conforme escritura pública de
compra e venda lavrada nas no-
tas do cartório do 2o Ofício desta
cidade, no livro n1? 19, às folhas

91/92, em data de 26 de dezem-
bro de 1973, e devidamente
transcrito neste cartório lmobi-

liárlo, sob o número 17 822, de
ordem às folhas 73, do livro
3-AJ, em data de 27 de dezembro

de 1973".

O documentos mostra que
Agostinho David de Moraes ad-

quiriu as terras do Estado de
Mato Grosso, "conforme título
definitivo expedido pelo DTC —
Departamento de Terras e Colo-
nlzação — do Estado de Mato
Grosso. Essas terras estavam re-
cebendo topógrafos da Funai pa-

ra demarcação, com o objetivo
de sua Inclusão na reserva indi-

ena. João Mineiro reagiu (se-
gundo ele a uma agressão) l-.ou-
ve o conflito, o Padre Rodolfo
morreu. Hoje, preso em Barra
do Garças, João Mineiro tem as
terras sob penhor no Banco da
Amazônia, pois, inabilitado para
o trabalho, não teve mais como
tocar as lavouras e cuidar do
gado. Perdeu tudo e ainda não
sabe se um dia recuperará a li-
berdade, pois o julgamento vem
sendo seguidamente protelado,
segundo denuncia o advogado
Dercy Gomes da Silva "porque
a Funai sabe que não há provas
suficientes para a condenação".

Sears 12 DE OUTUBRO
DIA DA CRIANÇA

deUm dia você ganha a su
Agora é a vez do seu filho!
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Bicicleta
Totica regulável até 5 anos
Para crianças a partir dos 2 anos. Preço Baixo 1 <3jL££Q
Pneus de nylon com câmaras: e "cars
maior durabilidade. Acompanham
bomba e ferramentas. Com rodi-
nhas laterais.

24 mens.
de Crí

SEM JENTBADA

84

Bicicleta Caloi 10
duplo-comando
Câmbio com 10 marchas.Freios
Center-Pul acionados por resis-
tentes cabos de aço revestidos:
brecagem rápida e segura. Qua-
dro super-esportivo de 23 po-
legadas.

Preço Baixo
é Sears! 4.579 ou

36 mens.
deCr$ 320

SEM ENTRADA

Monareta mirim fixa
Dos 4 aos 8 anos. Roílinlias laterais
para maior equilíbrio.

Preço Baixo é Sears! X. Iü!/

ou áO meus. de Cr$ ÍJiO
SEU ENTRADA

Monareta mirim dobramatic
Preço Baixo é Sears! X."o"

Monareta c/ rodas esportivas
Preço Baixo é Sears! Cr$ 2.389

Monareta Dobram ati e
Preço Baixo é Sears! Cr$ 2.689

Berliuelinha dobrável — até 8 anos
Para crianças a partir de 4 anos.
Dobrável: maior facilidade de
transporte, cabendo no porta-
malas do carro.

Preço Baixo 1 Í47Q
c Sears! X*° * 7

OOdeCrl J-O-à

Bcrlinetinha
fixa

Preço Baixo é Sears!
cr$ 1.789

Berlineta
dobrável

Preço Baixo é Sears!
cr$ 2.489

SEM ENTRADA

Berlineta
fixa

Preço Baixo ó Scarsl
Cr$ 2.189

SATISFAÇÃO GARANTIDA OU
SEU DIN1IEIKO UE VOLTAI
SE A COMPRANÃO AGRADAR,
NOS TROCAMOS OU IIEEMBOLSAMOS!

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

DIARIAMENTE DAS 9:00 AS 22:00 HORAS ¦ SÁBADOS DAS 9:00 AS 18:30 1IOIIAS.
Hotnfuso SboppiuK Cmler do Jlcier Nilcrúi Mndurcira
Trais dc PotafoCO, 400 Rua Bis» da CtUI,-255 Hui Sio hlo, 42 R. Cirolina Machldo, 362
Tcl.: 286-1522 Tel.: :2'J.lt:6 Tel.: 719-7398 Tel.: 390-4891

'João Mineiro jura inocência
Barra do Garças Mato

Grosso — Preso na Delega-
cia de Barra cio Garças, à
espera de um julgamento
sempre protelado, o fazen-
deiro João Marques de Oli-
veira, o João Mineiro —
acusado da morte do Padre
Rodolfo Lukenbein — conti-
nua jurando inocência e
acusando os padres d a
missão salesiana do Sagra-
do Coração de Jesus de"responsáveis por todos es-
ses atritos".

Numa longa entregista ao
jornal Folha da Barra, a
única que concedeu depois
de preso, João Mineiro in-
siste na legitimidade da do-
cumentação de suas terras
— a fazenda Boqueirão, a
130 quilômetros de Barra do
Garças — explicando que
antes de comprá-la cônsul-
tou o Padre Rodolfo, que
controla a reserva indígena
da área, e o INCRA.

A POSSE

E relembra: "Recebi toda
a documentação, com os re-
gistros devidos e legais no
dia 27 de dezembro de 1973,
e a partir dai comecei ime-
dáatamente a trabalhar nas
terras, formando pastos e
plantando milho e arroz.
Por volta de maio do ano
seguinte, eu e o pessoal da
fazenda notamos que exis-
tia um helicóptero sobre-
voando as minhas terras e
fotografando tudo. Poste-
riormente descobri que os
mandantes das fotografias
eram os padres salesianos
e por isso voltei a falar com
o Padre Rodolfo, quando ele
me falou que estavam fa-
zendo uma medição aérea,
por fotografia, das terras
deVolutas da região, para
uma futura anexação à re-
serva indígena dos bororós,
que se localizava na mar-
gem direita do rio Barreiros
(local de sua fazenda), fi-
cando tudo então numa re-
serva só."

Conta João Mineiro que,
não satisfeito com a garan-
tia do Padre Rodolfo de que
suas terras não seriam ane-
xadas, procurou o então
Governador José Pragelli,
que o encaminhou ao Sena-
dor Saldanha Derzi. Com a
ajuda do Senador, o fazen-
deiro acabaria chegando,
em dezembro de 1974, à pre-
sença do Ministro do Inte-
rior, Rangel Reis, a quem
mostrou toda a sua docu-
mentação e fez amplo rela-
tório sobre as culturas de
suas terras, já com 20 al-
queüres de bananas e 128 al-
queires de milho e arroz.
Decidiu-se1 então, segundo
João Mineiro, que seria for-
mada uma comissão para
estudar o problema das no-
vas áreas para os índios bo-
Toros.

SEM SOLUÇÃO

Mas não houve solução,
explica João Mineiro: "Em

maio dc 1975, o.s Padres Ro-
dolfo e Gonzalo IT c h o a ,
acompanhados de mais de
20 índios bororós, invadi-
ram minhas terras, todos
armados, inclusive os pa-
dres, que ameaçaram os
meeiros que lá trabalhavam
e moravam, roubaram arroz
cm palha em grande quan-
tidade, levado por eles em
dois caminhões. Procurei as
autoridades policiais p judi-
ciárias, pedindo, inclusive,
garantias de vida.

No dia 2 de junho fui pro-
curado por quatro policiais
federais e lhes mostrei toda
a minha documentação.
Eles procuraram os padres
e estes lhes informaram
que assim tinham agido
porque os índios eram tute-
lados da Funai e do Gover-
no, sendo, conseqüente-
mente, os donos das terras.
Consegui provar que não
era bem assim, pois os 83
bororós da região já eram
emancipados, segundo s e
pode provar nos cartórios
de General Carneiro.

Não haveria ainda so-
lução, conta João Mineiro,
segundo o qual os índios,
"incitados pelos padres",
colocaram veneno nas
.águas da fazenda, provo-
cando a morte do gado,
passando até mesmo a ati-
rar no rebanho com armas
que os padres lhes davam.
O fazendeiro denuncia tam-
bém roubo de gado da fa-
zenda e de outras da região,
dizendo que o Padre Uchoa
acompanhava os índios nes-
ses roubos. E conta ainda
que, denunciando o proble-
ma ao Governador Garcia
Neto, receberia depois, do
INCRA, a informação de
que os problemas eram cau-
saídos pelo-s padres, 

"que in-
citavam os índios a nos
agredir".

O CONFLITO

João Mineiro diz que os
p r o b lemas continuariam,
com o roubo de cinco a seis
vacas por semana, aconteci-
meintos que eram comunica-
dos à Funai em Cuiabá,
mas sem solução. Conta
também o fazendeiro que,
desgostoso com a situação,
decidiu vender suas terras,
procurando antes saber s«
já havia um decreto de de-
sapropriação na área, pois
queria fazer negócio sem
qualquer obstáculo de or-
dem legal. O INCRA, diz ele,
não confirmou a existência
de decreto d e desapro-
priação.

Quando ia à fazenda para
separar alguns garrotes que
vendera em Barra do Gar-
ças, João Mineiro passou
por General Carneiro e lá
ficou sabendo que os padres
tinham mandado fazer uma
mediação de terras em toda
a área e que tabém no dia
15 de junho o presildiente da
Funai estaria na colônia in-
dígena. Decidiu então ir até
lá para, encontrando-se
com o presidente da Funai,

certificar-se uma vez mais
sobre a questão de desapro-
priação.

Juntando-se a outros fa-
zendeiros, João Mineiro dl-
riglu-se no dia seguinte à
colônia indigena, q u ando
viu topógrafos trabalhando
com base em um mapa ela-
borado pelos padies. Como
não h a v • a documentação
alguma com os topógrafos,
o.s fazendeiros determina-
ram que 'jies parassem com
o serviço.
ÍNDIO ARMADO

Segundo o relato de João
Mineiro, havia índios arma-
dos com carabinas dc repe-
tição, semi-automáticas. O
grupo que chegou á colônia
era constituído de 50 a 60
pessoas, sendo duas mulhe-
res e seis crianças. O presi-
dente da Funai não estava
e João Mineiro foi abordado
pelo Padre Uchoa, segundo
ele, com palavras agressi-
vas. Chegou depois o Padre
Rodolfo, a quem João Mi-
neiro procurou esclarecer
que não estava ali para dis-
cutir, mas apenas para fa-
lar com o presidente da Fu-
nai sobre o problema da de-
sapropriação.

Segundo o relato, entre
um momento e outro de
tensão maior, conseguiu-se
também algum entendi-
mento no sentido de estabe-
lecimento de acordo para a
liberação da área do fazen-
deiro à reserva indigena.
No caso, mediante o decreto
de desapropriação, para ga-
rantia dos direitos de pro-
priedade dos fazendeiros.
Mas novos desentendi-
mentos surgiram, já com
relação à venda, pelos fa-
zendeiros de milho e feijão
para a colônia indígena, até
que ele foi agredido, pelas
costas, por um índio bororó,
e, ao voltar-se para reagir,
levou um tiro no queixo,
desferido pelo Padre Rodol-
fo.

"Não consegui identificar
a arma. Ai, então, armou-se
um tiroteio desenfreado,
pois os fazendeiros que já
estavam saindo em seus
carros, voltaram e foram
também atacados pelos in-
dios e religiosos, defenden-
do-se, então. Quando houve
uma folga na encrenca, nós,
os fazendeiros, procuramos
fugir", disse João Mineiro.

João Mineiro ficou foragi-
do 16 meses perdendo, se-
gundo ele, toda sua con-
dição de "homem rico e res-
peitado". E conclui: "Como
a minha consciência era
tranqüila e o medo que ti-
nha era dos índios e dos
padres, e não da Justiça, re-
solvi me apresentar ao Juiz
de Direito de Barra do Gar-
ças, o que fiz no dia 24 de
novembro de 1977, sendo
então levado preso para es-
ta caideia pública, onde me
encontro até hoje. Não con-
cordo com a situação em
que me encontro. Estou iso-
lado do mundo, de minha
família, de meus negócios.

BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
SUCURSAL DO RIO DE JANEIRO

NOVA SEDE
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B1RG0 SEGURASIL
Rua do Ouvidor, 121 - 22.° ao 28.° andares PABX 283-3422
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Vinho francês é a bebida mais procurada na Providência
Até ontem, foram bebi

doa, na Feira da Providên-
cia, mil 200 litros dc vinho
francês, safra 955, a Cr$ 20,
o copo. Para quem preten-
de, hoje, consumir a bebida
mais procurada da Feira, o
conselho do responsável pe-
Ia barraca da França, Sr
Leon Gulipe, é que se che-
pi íe cedo, porque o vinho
deverá Wminar nas pri-
meiras horas da tarde.

Segundo o coordenador
geral Orlando Travanca,
170 mil pessoas visitaram a
Feira nos últimos três dias
e para hoje, quando será
encerrada, estão sendo es-
peradas mais de 100 mil
pessoas. Ontem, nas primei-
ras horas da tarde, o esta-
cionamento, com capacida-
de para 6 mil veículos, esta-
va lotado e os visitantes
ocuparam ainda os acosta-
mentos das pistas próximas
ao Riocentro e o estaciona-
mento do Autódromo, bas-
tante distante.

TRANSITO

As 4h de ontem, a estra-
da G r a jaú—Jacarepaguá
estava com o tráfego bas-
tante intenso mas, apesar
de lento, não ocorreram
problemas de congestiona-
mento. Nas proximidades
do Riocentro, 250 homens
da Polícia Militar e da Poli-
cia Rodoviária dirigiam o
transito. Dois helicópteros
da Policia Militar levavam
soldados que, com megafo-
nes, orientavam os motoris-
tas, nas proximidades da
feira.

Na parte externa da mos-
tra, as crianças dirigiam-se
ao parque de diversões onde
andar a cavalo, aos cuida-
dos de um soldado que pu-
xava o animal por uma cor-
ria, era a diversão preferi-
da.
,No final da tarde, já esta-
va bastante difícil a circu-
lação no interior do grande
pavilhão. Para os organiza-
dores da mostra, a movi-
mentação intensa deveu-se
ao fato de ontem, ser um
dia de final de semana de
pouco sol, o _ue atraiu a
população à Feira. Nas pro-
ximidades d o Riocentro,
viam-se ônibus especiais em
grande' quantidade, além le
outros de diversas linhas,
ria Rodoviária, Urca e Gá-
vea, que faziam ali ponto
final. No estacionamento
podia-se ver carros de vá-
rios Esitados — a maioria
rie São Paulo, tanto da ca-
pitai, como de cidades do
interior — e também do Rio
de Janeiro, Espirito Santo,
Minas e Brasília.

RENDA.

Para a Sra Carlina Go-
mes, diretora do Banco da
Providência, o movimento
deste ano, "foi além das
nossas expectativas". E1 a
disse que "devido à transfe-
rência do local de reali-
zação da mostra, estávamos
preocupados, porque acha-
vamos que, por ser o Rio-
centro muito distante, o pú-
blico desanimaria mas, gra-
ças à providência, os resul-
tados estão sendo positi-
vos".

No ano passado, segundo
dona Carlina Gomes, a Fei-
ra da Providência conseguiu
uma arrecadação de Cr$ 23
milhões, "mas, este ano, se
a nossa renda fôr a mesma
estaremos perdendo dinhei-
ro pois a inflação chegou
a 40%".

Para ela, a transferência
da Feira para o Riocentro
provocou despesas que não
haviam na Lagoa Rodrigo
de Freitas, como o aluguel
do pavilhão (Or$ 1 milhão
500 mil) e a montagem das
barracas, a Cr$ 2 milhões
500 mil.

Nas barracas que ven-
diam, ontem, comidas tipi-
cas as mais p r o c u r a d a s
eram a da Bahia, do Egito
e da Hungria. Na barraca
da França, além do vinho,
vendia-se também muitos
perfumes. Na barra da Boli-
via a maior procura é para
casacos, ponchos e gorros,
que, segundo uma vendedo.
ra, "estão no fim". Também
as plantas ornamentais fo-
ram bem aceitas pelos visi-
tantes.

Sears GRANDES REDUÇÕES EM
CONJUNTOS ESTOFADOS
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Preços válidos por 3 dias
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neste conjunto moderno

Com prático sistema de almofadas soltas, re-
vestidas com chenile e vinílico reforçado. Pés
com sapatas de imbuía. De ótimo acabamento.
Estrutura resistente. Exclusividade Sears!

4W!flJWs De CrS 6.999

36 mens.
de Cr$

5.499
388

ou

SEM
ENTRADA.

'Estrutura de imbuia re-
sistente, encerada, na cor casta-

nha. Com almofadas soltas de espuma sin-
tética, revestidas com tecido jacquard. Lu-
xuoso, macio e muito confortável.

Economize Gr $ JL^/OO
neste conjunto colonial

Dc Cr$ k TI1
8.499 U.tJll ou

36mc"de«461
SEM ENTRADA
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Economize Gr$_ia» v! JL X.

neste conjunto moderno
Estofamento de espuma sintética. Ma-
cio e confortável. Braços estofados.
Revestimento de chenile. Almofadas
soltas.

SATISFAÇÃO GAUANT1DA OU
SEU DINHEIRO DE VOLTA!
SE A COMPRA NÃO AGRADAR,
NÓS TROCAMOS OU REEMHOLSAMOSt

De CrS
14.599

ou 36
12.588

896mens. de Cr$

SEM ENTRADA

Economize Cr$ JL«^/ è é
conjunto listrado

Conforto e beleza para a sua ca-
sa. Modelo atual, com almofadas
soltas no assento e no encosto.
Manta de espuma maciça, revés-
tida com tecido listrado e vinílico.
Resistente, macio e durável.

neste

De Cr$
10.699 Oe /ZZou

36 Tc. 610

Sears
Agora, para a

Botafogo
Praia de Botnfogo, 400
Tel.: 286-1522

SEM ENTRADA

mais um estacionamento GRÁTIS, pela Rua Bambina, 115.
DIARIAMENTE DAS 9:00 ÃS 22:00 HORAS - SÁBADOS DAS 9:00 ÃS 18:30 HORAS.

Shopping Ccnlcr do Méier Niterói Madureira
Rua Dias da Cru'.. 255 R»a São Joãn, 42 H.Carolinn Machado, 36J
Tel.: 229-4626 Tel.: 719-7388 lei.; 390-4891

Sears-Botafogo
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Comando da Esquadra faz 54
anos e 19 ex-comandantes
se reúnem na comemoração

O 54° aniversário de criação do Comando-cm-
Chefe da Esquadra brasileira foi comemorado on-
tem, com missa na igreja da Candelária e almoço
a bordo da fragata Dejensora, que reuniu o Minis-
tro da Marinha, Almirante Geraldo de Azevedo
Henning, e 19 ex-comandantes da Esquadra, entre
eles os Almirantes Durval de Oliveira Teixeira, de
97 anos (o mais velho) e Augusto Rademaker, ex-
Ministro da Marinha.

Antes do almoço de confraternização foi inau-
gurada uma placa com os nomes de todos os ex-
comandantes-em-chefe da Esquadra e que será afi-
xada posteriormente na sala do Comando.
ALMOÇO

Por ser a mais nova e
pioderna unidade da Mari-
iiha de Guerra, a fragata
(Defensora (chegou da In-
glaterra em dezembro do
ano passado) foi escolhida
como local para o almoço,
ido qual participaram tam-

bém o chefe do Estado-
Maior da Armada, Almiran-
,te Eddy Sampaio Espellet;
o comandante de Operações
Navais, Almirante Roberto
Cavalcanti, o atual pbman-dante-em-chefe da/ Esqua-
dra, Vice-Almiraníe Newton
Braga de Faria.

Ex-comandantes da Esquadra almoçaram com o Ministro da Marinha na fragata Defensora

Sears 12 DE OUTUBRO
MA MCRIANÇÀ

Cada fotografia registra
uma história a recordar!
Preços válidos por 3 dias.
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CCS-Cartão dc
Credito Sears •

c Grátis

Com tle você compri t
kívii * mercadoria

ni hora. rllu-ndo «prn««:
"drliitr rm minh« coiiltT 28Economize Cr$ AU neste

álbum autocolante de 7 folhas duplas
125Sem colas, sem cantoneiras ou encaixes. É autocolante:

permite a colocação ou retirada das fotografias sem
danos. Comece agora mesmo a guardar os momentos
felizes de sua vida, neste prático álbum de 7 folhas
duplas e capa com paisagens. Para até 70 fotos 9x12.

DeCr$

97

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
DO RIO GRANDE

CONCURSO VESTIBULAR DE 1979
EDITAL

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO GRAN-
DE, com sede na cidade do Rio Grande, RS., torna
público que o C.V./79, abrangendo os candidatos
a todos os cursos da Universidade, obedecerá à se-
guinte programação.
1. INSCRIÇÃO

As inscrições deverão ser realizadas no período
de 23 de outubro a 24 de novembro nos se-
guintes locais:

- REITORIA DA FURG - Rua Luiz Loréa
n? 261 — Rio Grande.

- Curso PRÉ-VESTIBULAR UNIFICADO - Rua
Alberto Bins n.° 467 — Porto Alegre -
RS.

2. VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO E. LOCAL DE
PAGAMENTO
O valor da taxa de inscrição será de Cr$ 464,00
(Quatrocentos e sessenta e quatro cruzeiros) a
ser recolhida no Banco do Brasil S/A — Agência
Rio Grande - RS., a favor da FUNDAÇÃO UNI-
VERSIDADE DO RIO GRANDE.

3. NÚMERO DE VAGAS
Medicina 70
Ciências Econômicas 40
Administração 40
Oceanologia 50
Direito 50
Pedagogia 70
Ciências — Licenciatura 1.° grau 50
Estudos Sociais — Lie. 1." grau 20
Geografia 20
História 20
Matemática 30
Letras — Inglês-Português 60
Letras — Francês-Português 20
Engenharia Civil 50
Engenharia Mecânica 40
Engenharia Química 40
Ciências Contábeis 40
Biblioteconomia 25
Enfermagem 40
Educação Artística — Licenciatura 1.° grau 25
Engenharia de Alimentos 30

4. DATA DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
07-01-1979 Comunicação e Expressão
08-01-1979 Ciências 1 (Matemática e Física)
09-01-1979 Ciências 2 (Química e Biologia)
10-01-1979 Estudos Sociais (História, Geogra-

fia e O.S.P.B.)
5. LOCAL E HORÁRIO DAS PROVAS

— Campus da Universidade, às 8:00 horas
6. Todos os esclarecimentos relativos ao C.V./79,

estão contidos no manual do candidato, à dis-

posição dos interessados nos locais de inscrição
mediante o pagamento de Cr$ 25,00.

RIO GRANDE, 25 de setembro de 1978.

(a.) Prof. Henrique da Costa Bernarde.li
Sub-Reitor de Ensino e Pesquisa e Coor-
denador do Concurso Vestibular

(a.) Prof. Fernando Lopes Pedone
REITOR

MAPAS DO TEMPO
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receptora pertence•o Instituía de Posqusas Espaciais, orqão do Conselho Nacional riaDesenvolvimento Cientifico e Teenolóçjico (CNPq) vinculado 1 Socretirieda Planoiiimento da Presidência da República.
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ANALISE SINÓTICA DO MAPA DO DEPARTAMENTO NACIONAL 01
METEOROLOGIA INTERPRETADA PELO JB - Frente fria em clis.ineçSn
localizada no litoral Norte do Espírito Santo. Anticiclone polar com cen-
tro estimado de 1030 mb, localizado aproximadamente em 43°S e 39PW.

NO RIO

Tempo ainda sujeito a instabilí-
dade pela madrugada passando a
bom com nebulosidade. Tempera-
tura em elevação.

TEMPERATURA
E O TEMPO

NOS ESTADOS
Amazonas — Tempo nublado, su-

jeito a instabilidade ao Norte e a
Oeste, demais regiões bom com ne-
bulosidade a ocasionalmente nubla-
do. Temp.: estável. Máx.: 29.1.
Min.: 21.6.

Pará — Tempo nublado supeito
a instabilidade a Noroeste, demais
regiões bom com nebulosidade.
Temp.: estável. Máx.: 31.6. Mín.:
21.2.

Piauí — Tempo bom com nebulo-
sidade. Temp.: estável.

R. G. do Norto — Tempo bom
com nebulosidade ocasional, nubla-
do sujeito a instabilidade pela ma-
drugada e manhã no litoral. Temp.:
estável.

Paraíba • Pernambuco — Tempo
bom com nebulosidade variável,
ocasionalmente nublado, sujeito a
instabilidade pela madrugada e ma-
nhã no litoral. Temp.: estável. Máx.:
28.3. Min.: 22.8.

Alagoas • Sorgip» — Tempo bom
com nebulosidade ocasional, nubla-
do, sujeito a instabilidade pela ma-
drugada no litoral. Temp.: estável.
Máx.: 28.3. Min.: 20.4.

Bahia — Tempo bom com nebu-
losidade variável. Temp.: estável.
Máx.: 26.7. Min.: 22.9.

Goiás — Tempo bom com aumen-
to de nebulosidade. Temp.: estável.
Máx.: 35.6. Min.: 18.2.
- D. Federal e Brasília — Tempo
bom com aumento de nebulosidade.
Temp.: estável. Máx.: 32.5. Min.:
16.5.

São Paulo — Tempo bom com
nebulosidade variável. Nevoeiros
esparsos. Possível instabilidade pas-
sageira no litoral Norte pela madru-
gada. Temp.: em ligeira elevação.
Máx.: 21.0. Min.: 16.1.

R. G. do Sul — Tempo nublado
sujeito a instabilidade no Sul e li-
toral Sul. Bom com nebulosidade
nas demais regiões. Nevoeiros es-
parsos. Temp.: em elevação. Máx.:
23.2. Min.: 17.5.

O SOL

r^V
Nascer
Ocaso

bhoam
I8h05m

A LUA
NOVA

De 2 a 8 de outubro

A CHUVA
Chuvai (em mm): recolhid* no

oosto do Aterro do Flamenqo do
Departamento Nacional de Meteoro-
logia, Cidade do Rio de Janeiro:
Nas últimas 24 horas 0.4
Acumulada este ms 0.4
Normal mensal 74,0
Acumulada este ano 595.4
Normal anual 1 075.8

OS VENTOS

<&

Sul/Este fracos a moderados

O MAR
MARES

Rio-Niterói — Baixa-mar: 2h37m/
0,4m e 15h4óm/0,óm. Preamar: 7h
26m/l,0m e 19h29m. Cabo Frio -
Baixa-mar: 0h30m/0,4m e I3h26m/
0,7m. Preamar: 6h23m/l,0m e 171.
26m/0,9m. Angra dos Reis — Prea-
mar: 5hllm/l,0m e 17h09m/0,9m.
Baixa-mar: lh37m/0,3m e 14h23m/
0,6m.

TEMPERATURAS

Dentro da baía
Fora da barra

189
179

^BSPaZ _.. ^5^q
Economize Cr$ TT\J neste

álbum autocolante
De Cr$ 179

133
Uma ótima sugestão para pre-
sente. Com 7 folhas duplas
autocolantes e capa com gra-
vações douradas. Fará até 70
fotos 9x12.

Agora, mais um estacionamento GRÁTIS, pela Rua Bambina, 115.
SATISFAÇÃO GARANTIDA OU SEU BINHEIRO DE VOLTA! SE A COMPRA NAO AGRADAR, NOS TROCAMOS OU REEMBOLSAMOS!

Economize Cr$ i^VJ neste
álbum autocolante

De Cr$ 269
Para presentear crianças: ca-

pa com motivos infantis. Com
7 folhas duplas, autocolan-
tes, para até 70 fotos 9x12. 211

Sears DIARIAMENTE DAS 9:00 ÃS 22:00 HORAS • SÁBADOS DAS 9:00 ÃS 18:30 HORAS.

Praia do Botafogo, 400 - Tel.: 286-1522

T8LORJ
TeLecoMUNicações do rio do jaNeino 3.a.
Empresa do Sislema Telebrás

SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAI ABERTO - DEMEC/RCA-200-76/319
CGC N.° 33.000.118/0001-79

AVISO AOS ACIONISTAS
A Telecomunicações do Rio de Janeiro S/A — TELERJ, comunica que, a partir de 09/10/78,

procederá à troca por ações, dos carnes das participações financeiras já integralizadás.
1. Inscritos no Plano de Expansão até 31/12/74, regidos pelas Resolução 18 e Portaria 415, do
Ministério das Comunicações, com o último pagamento realizado até MARÇO de 1978, o atendimento
será efetuado de acordo com as instruções abaixo:

1.1 - Nas Agências da UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS 5/A - UNIBANCO, estará à dispo-
sição dos acionistas formulário apropriado, que deverá ser preenchido de acordo com
as instruções contidas no verso do mesmo.

1.2 — 0 formulário preenchido, juntamente com o(s) carnê(s), deverá(ão) ser devolvido(s) à
Agência, à conveniência do acionista.

1.3 — Os títulos solicitados serão entregues aos acionistas na Agência escolhida, nos seguintes
prazos:

Residentes na cidade do Rio de Janeiro — 35 (trinta e cinco) dias
Nas demais localidades do Estado do Rio de Janeiro — 60 (sessenta) dias

2. Horário de Atendimento:
No Departamento de Títulos Mobiliários: 08:30 às 11:30 horas

13:00 às 16:00 horas
No UNIBANCO: 10:00 às 16:00 horas.

3. Os novos procuradores na Capital do Rio de Janeiro serão atendidos, somente, no Deparla-
mento de Títulos Mobiliários, na Avenida Rio Branco, n.° 156, 4.° andar.
4. É imprescindível que por ocasião do atendimento, os senhores acionistas se apresentem mu-
nidos do(s) respectivo(s) carnê(s), identidade e CIC (CPF ou CGC), Atas, Contrato Social, Estatutos ou
Procuração dirigida à TELERJ, conforme o caso.

A DIRETORIA
\^ «"
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Médico que inalou amante em
Petrópolis tenta o suicídio
com dose de tranqüilizantes

O médico David Wolíf Geremberg tentou se
sucidar ingerindo forte dose de tranqüilizantes, com
os quais vinha se automedicando no Regimento
Caetano de Paria, onde está recolhido desde quinta-
feira à noite, quando se apresentou — antes no 15°
BPM em Caxias — a fim de responder pela morte
de sua amante Sônia Maria e a filha dela, Ana
Cláudia, de 10 anos.

Geremberg, que foi visitado, ontem pela ma-
nhã, pelo psiquiatra Pedro Campeio na sala espe-
ciai do Regimento — onde se encontra também o
Juiz Jacy Nunes de Miranda, que matou em Copa-
cabana o advogado Luís Mendes de Moraes Neto —
apresentava-se bastante deprimido e não queria re-
ceber mais ninguém. Em sua bagagem estava uma
sacola de plástico contendo os mais diversos soní-
feros de granüe toxicidade.

no Rio de Janeiro — o mé-
cüeo David üeremberg que
deverá chegar a Petrópolis
à_ 15n, sob escolta e poderá,
não responder a qualquer
pergunta: "mesmo assim
terá que ser Identificado e
qualificado" — disse o dele-
gado substituto.

O oficial da PM já está
escolhido para chefiar a es-
coita e os jornalistas só
terão acesso a partir das
14h nas dependências da
delegacia onde fortes medi-
das de segurança já foram
esquematlzadas.

PSIUÜPATA

Além de quase uma cen-
Lena de livros médicos —
ele é endocrlnologista com
trabalhos publicados — le-
vou para a prisão neurolép-
ticos, antidepressivos, hip-
nóticos e tranqüilizantes
suaves. Para apresentar-se
foi preciso que o psiquiatra
Pedro Campeio passasse a
madrugada de quarta para
quinta ao seu lado, já que
a todo Instante mudava de
idéia quanto a enfrentar de
uma vez a Justiça.

Segundo dois psicólogos,
que acompanham seu caso
há Indícios de tratar-se de
um psicopata, conforme
considera também o advo-
gado José Amar.

O criminalista Remo Lai-
nettl — que vai defender
o médico — na sexta-feira
pela manhã, quando chegou
ao quartel, em companhia
do Sr Ronaldo Calaça, ami-
go de Geremberg, observou
um estranho desejo de seu
cliente em desfazer-se de
suas coisas, quase de auto-
destruição, "como se despe-
disse da vida".

Foi quando chamou o psi-
quiatra Pedro Campeio. A
um repórter a quem cha-
mou ao quartel, na Avenida
Salvador de Sá, o médico
mostrou-se bastante emo-
cionado, chorando muito.
Em seguida, despediu-se do
médico e também do amigo
com uma frase: "Preciso
dormir".

EM PETRÓPOLIS

O delegado Ronald Braga,
que respondia ontem à noi-
te pela Delegacia de Petró-
polis, confirmou ter sido en-
viado para o Rio de Janeiro
uma intimação para que o
médico David Geremberg
vá depor, às 16h, amanhã,
na delegacia. O documento
íoi expedido pelo Juiz Cri-
nún>al de Petrópolis, Isaias
da Costa Abreu, que se en-
contra no Rio.

Embora o delegado subs-
tituto Ronald Braga nada
quisesse informar, sabe-se
que o delegado Oriovaldo
Serra, que preside o inqué-
rito, não abre mão da pre-
sença do médico em Petró-
polis, onde várias medidas
de segurança já foram to-
madas, tendo em vista a
chegada do pai da menina
Ana Cláudia o medico Ar-
naldo Wagner dos Santos.
Este já telefonou de Minas
Gerais a fim de certificar-
se de que Geremberg, de fa-
to, vai depor.

O inquérito, ao contrário
do que se tem noticiado,
aindia não terminou e a
única peça afirmativa até
agora é a de balistica. No
apartamento foram encon-
trados oito cartuchos e seis
projéteis. Mesmo intimado
a comparecer — o docu-
mento chegou ontem à PM

NADA POR ESCRITO

Ao final da noite o dele-
gado Oriovaldo Serra, de
Petrópolis, ao ser informa-
do que o módico Geremberg
apresentara-se à PM muni-
do de um depoimento por
escrito (que não mostrou
sequer ao seu advogado, Re-
mo Lainetti, amigos há 12
anos) disse que não podia
aceitá-lo, "embora a lei o
faculte ficar em silêncio,
sem responder a qualquer
pergunta, reservandose pa
pergunta, reservando-se pa-
ra o depoimento em juízo".

Enquanto o advogado
contratado pela família ao
procurador Otacilio Siquel-
ra, o criminalista Wilson
Lopes dos Santos — o mes-
mo que defendeu Michel
Frank, na morte de Cláudia
Lessin Rodrigues — iniciava
os trabalhos de acusação,
em Petrópolis, surgiam no-
vas versões sobre o passado
de Sônia Maria em seu con-
vivio com o médico David
Geremberg, "nem sempre
pautado pela fidelidade
conjugai", conforme consta
nos autos quie originaram a
separação do médico Arnal-
do Wagner dos Santos.

Além da informação de
que ela mantinha outra li-
gação, a partir de maio des-
te ano, é certo — segundo
testemunhos no Rio — que
não foi a primeira vez que
David Geremberg tlentou ou
ameaçou matar Sônia Ma-
ria. Há tempos os dois esti-
veram juntos num restau-
rante da Barra e, segundo
testemunhos sacou uma ar-
ma e disse que a matava.

Um amigo contou que, a
despeito disso, a união prós-
seguiu. "Sônia Maria, não
teve a sorte -áe Celeneh
Costa" (a primeira mulher
de David, que sofreu uma
tentativa de homicídio há
10 anos, também a tiros, fa-
to que só recentemente me-
tivou uma outra prisão pre-
ventiva, além daquela de-
cretada em Petrópolis).

Para o Juiz da Vara Cri-
minai de Petrópolis, Anto-
nio Isaias da Costa Abreu,
conforme afirmou tem sua
sentença para decretar a
pirmeira prisão preventiva,
David Geremberg é um
"homem de ímpetos agres-
sivos, sanguinários e per-
versos".

Suspeitos cie assassinio do
industrial têm o pedido de
habeas enviado ao Tribunal

José Abreu Ferraz e José Carlos Succar Farah,
acusados do assassinio do industrial Fernando Mou-
ra Cunha Lima, continuarão presos na 16a. DP, na
Barra da Tijuca, porque o Juiz Renato Tonini, que
estava, ontem, de plantão na 12a. Vara Criminal,
julgou-se incompetente para examinar os pedidos
de habeas-corpus impetrados pelos seus advogados.

Segundo informou o magistrado aos advogados
Laércio Pellegrino, defensor de Farah, e Jorge Abud
Siman, de Ferraz, os acusados estão presos à dis-
posição do Secretário de Segurança Pública, Gene-
ral Brum Negreiros, e, por isso, os habeas-corpus só
poderão ser julgados por um juiz de 2a. Instância,
no caso os Desembargadores do Tribunal de Jus-
tiça.

caso ela r\ão estivesse na
16a. DP naquele momento
— ela chegou no inicio da
tarde de anteontem — iria
apanhá-la em casa ou em
outro qualquer lugar".

O defensor de José Carlos
Farah, após dizer que o de-
legado lhe garantiu que o
depoimento seria na con-
dição de testemunha, e não
de indiciada, informou que,
durante aproximadamente
meia hora, D Sandra rela-
tou o que ocorreu na sua
casa, na noite de 26 de se-
tèmbro, quando o.s dois acu-
sados com ela jantaram.

O JANTAR

O advogado Laércio Pelle-
grino revelou que, na ma-
druga::a de ontem, por vol-
ta das 2 horas, a mulher
de José Carlos Farah, D
Sandra — que se encontra-
va na delegacia àquela hora
em companhia do marido
— foi intimada pelo delega-
do Rui Dourado para depor."Como ela se surpreendeu
com a intimação", contou o
advogado, "indaguei ao de-
legado o motivo, tendo ele
respondido qu'_ estava aca-
tando ordens superiores e,
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60Economize Cr$ \J \J neste
Falcon com barba loira

Totalmente articulável, ficando em
qualquer posição. Altura: 30cm.
Com maleta, metralhadora des-
montável e transmissor.
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neste

De Cr$ 135

88

neste

Sconomize Cr$ í O neste
kit-avião

Mirage III daFAB. DeCr$319 244oü
30 cm. Com base pa- _ _
ta exposição. X2 ^dcCrl àl

SEM ENTBADA

Economize Cr$ OO i
Auto-Chevette

De plástico inquebrável, resistente, com estru-
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muito durável. Réplica perfeita do original.
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160Economize Cr$
nesta minimáquina de

costura
Réplica perfeita, igualzinha a da
mamãe. Acompanham 2 moldes,
para-você coser. Funciona com 3
pilhas.

De CrS659 499ou

X O mens. de CrS 4.9
SEM ENTRADA
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Economize Cr$
nesta boneca

Chapeuzinho Vermelho

de vivinil: imitando a pel
humana. Corpo e membros de
plástico, inquebrável. Olhos de
dormir. Altura de 3Í> cm. Traj
característico. Aproveite para
comprar agora.
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De Cr$ 365 ^ J *
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JLàU deCr$ OO

SEM ENTRADA
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nesta boneca
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Cabelo, enraizado.,
olhos de dormir e mo-
vimento da cabeça ao3
pés. Corpo inquebrável;
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166Economize Cr$,
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SATISFAÇÃO GARANTIDA OU
SEU DINHEIRO DE VOLTA!
SE A COMPRA NÃO AGRADAR,
NÓS TROCAMOS OU REEMBOLSAMOS:

Agora, para a Sears-Botafogo, mais um estacionamento GRÁTIS, pela Rua Bambina, 115.
DIARIAMENTE DAS 9:00 ÀS 22:00 HORAS - SÁBADOS DAS 9:00 ÀS 18:30 HORAS.

Sears | praia de Botafogo, 400 -Tel.: 286-1522
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Mendes Júnior
constrói em
25 anos um
impei 10 de

sete empresas
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Horizonte —
Uma pequena

sala na Rua
Goitacazes, Ires

funcionários responsáveis
pelo novo escritório que ini-
ciava sua participação cm
concorrências para obras
de grande porte, um' capi-
tal inicial de CrS 5 mil. As-
sim, modestamente, surgia
cm dezembro tle 1953 a
Construtora Mendes Júnior,
que hoje possui 20 escrito-
rios no país e no exterior e
16 mil empregados. Hoje
cia registra em sua histó-
ria a construção de uma
rodovia na Mauritânia, en-
tregue 112 dias antes do
prazo, e a assinatura do
contrato de construção de
uma ferrovia no Iraque no
valor de 1 bilhão 200 mi-
lhões de dólares.

Líder de um grupo que
reúne mais seis empresas,
com capital de mais de Cr?
1 bilhão e faturamento
anual superior a Cr$ 4 bi-
lhões, ela se consolida como
a maior exportadora de ser-
viços do país. Sua história
se confunde com a de José
Mendes Júnior, seu presi-
dente e fundador, e com a
de Murilo Vale Mendes, o
vice-presidente executivo.

O engenheiro José Men-
des Júnior, hoje com 78
anos, preside ainda o Minas
Tênis Clube e um centro de
reabilitação de c r i a nç a s .
Ex-funcionário público, com
experiência em construções
ferroviárias na Central do
Brasil e rodoviárias na Se-
cretaria de Viação de Mi-
nas, ele constituiu, cm 1927,
uma firma individual de
empreiteiras de construção.

Murilo Mendes, 52, for-
mou-se em engenhara civil
pela UFMG aos 25 anos
e foi para o Rio Grande do
Sul trabalhar na firma do
pai — a Construtora de Es-
tradas Ltda — em diversas
obras. Em 1953 voltou a Mi-

«rKORKKX
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Vinculada ao Ministério das Comunicações

DIRETORIA REGIONAL DO
RIO DE JANEIRO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS
N.° 006/78

A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELÉ-

GRAFOS, DIRETORIA REGIONAL DO RIO DE JA-

NEIRO, torna público a quem interessar possa que no dia

25/10/73 às 10;00 horas na Seção de Contratação e

Controle de Serviço/GSG situada à Praça XV de Novem-

bro, s/nP sala 211 — Edifício Paço Imperial, Centro, Rio

de Janeiro, CEP 20.010 receberá propostas para Serviços

de Limpeza e Conservação de Caixas de Coleta.

Os interessados poderão obter informações.e retirar d

Edital, no endereço acima, no horário de 08;00 às 12:00

horas e 13:00 às 17:00 horas, a partir de 11 de outubro,

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE

LICITAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL
S1C.IHÜKAS

DEPARTAMENTO DE VENDAS ESPECIAIS - DVE
CONCORRÊNCIA DE VENDA DE

UMA FÁBRICA DE OXIGÊNIO DE 70t

EDITAL N.° 014/78
A Companhia Siderúrgica Nacional coloca à venda, por con-

correncia pública, no estado em que se encontra, uma Fábrica do
Oxigênio com as seguintes características:

Fabricante — Air Products — Inglaterra
Capacidade de Produção — 70l/dia de Oxigênio
sendo: Oxigênio Líquido — 10%

Oxigênio Gasoso — 90%
Capacidade de Eslocagcm — 130t
Gclagem — 50 ciclos
Os Editais de Concorrência contendo as características, discri-

minação do material e as condições de venda, poderão ser encon-
trados nos seguintes endereços:

VOLTA REDONDARJ - Escritório Central da CSN - Sala 323
RIO DE JANEIRO-RJ - Av. 13 de Maio, 13 - 15° andar
SÃO PAULOSP - Av. Senador Queirós, 605 - 249 andar
PORTO ALEGRE-RS - Av. Plínio Brasil Milano 1.155 - B. Boa

Vista
BEIO HORIZONTE-MG - Rua Guaiaiaras, 410 - 11? andar
REC1FE-PE - Av. Mal, Mascarenhas de Morais, 4270

Bairro Industrial de Imbiribeira
As propostas deverão ser endereçadas ao Departamento de Vendas

Especiais - DVE, no Escritório Central d» CSN - Sal» 323. cm Volta
Redonda, alé às !5.00 horas do did 09/11/78 ou com a devida ante-
cedêncra no; Escritório: Regionais supracitados.
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José Mendes Júnior e Murilo Vale Mendes Marco inicial da Rodovia da Esperança (Mauritânia), uma das 5 grandes empreitadas no exterior

iws e, juntos, íundaram a
Construtora Mendes Júnior,
tornando-se o responsável
técnico. Em 1957 foi eleito
vice-presidente executivo e
três anos depois conduzia a
empresa no seu prmeiro
grande desafio: a cons-
Irueão do núcleo de argila
da barragem de Furnas, em
tempo hábil para evitar a
cheia do rio Grande. A con-
clusão da obra no prazo
previsto foi a credencial pa-
ra novos projetos hidrelé-
ttricos.

Como funcionários, os in-
tegrántes da família Men-
des ocupam cargos na em-
presa — cujo capital social
foi aberto em 1971 — de
acordo com a capacidade, e
a promoção só é obtida por
merecimento. Discretos, eles
desencorajaram a citação
de seus nomes em colunas
sociais.

O silêncio em que traba-
lham raramente é rompido.
Mas sempre que falam são
ouvidos e interpretados, às
vezes, como não gostariam
que fossem. No dia em que
Murilo Vale Mendes assinou
no Iraque o contrato da
ferrovia, sua assessoria se
preparava para distribuir
um informe, discretamente,
quando recebeu telex do ga-
binete do Ministro Calmon
de Sá, pedindo que as infor-
inações a respeito fossem
adiadas até a volta do Ira-
que do titular da pasta do
Comércio e Indústria, para
que este as transmitisse em
entrevista à imprensa.
Diante da insistência dos
repórteres, o pedido não pô-
de ser totalmente atendido
e, para contornar a si-
Inação criada, ela teve que
publicar nos principais jor-

, nais, anteontem (sexta-fei-
ra) um agradecimento à
"decisiva participação d o
Governo" na assinatura da-
quele contrato.

Uma liderança incontestável
Belo Horizonte — Cerca de 25%

dos quilowatts produzidos no país
são gerados por usinas construídas
pela Mendes Júnior, que também
já entregou ao tráfego 3 mil 360
quilômetros de estradas, com mais
de 7 milhões de metros quadrados
de pavimentação asfáltica.

Em obras especiais, a empresa
já executou 23 mil 790 metros li-
neares de pontes e viadutos, com
destaque para a Ponte Rio—Nite-
rói. Foram perfurados 23 mil 450
metros de túneis nas mais varia-
das condições geológicas. Desenvol-
veu know-how para a construção
de três plataformas de concreto
pára exploração de petróleo na
Bahia.

A Mendes Júnior está cons-
truindo a Hidrelétrica de Itumbia-
ra, no rio Paranaíba, com capaci-
dade para 2 milhões 100 mil kW e
custo aproximado de CrS D bilhões
500 milhões a preços históricos de
dezembro de 1976. O primeiro ge-
racior deve entrar em operação em
março de 1930 e o sexto e último
em dezembro do ano seguinte. Nes-
ta obra, a empresa bateu o recor-
de latino-americano de lançamen-
to de argila, com 930 mil metros
cúbicos em um mês.

Entregou três meses antes do
prazo previsto no contrato a Hidre-
létrica de Marimbondo, no Rio
Grande, com 1 milhão 440 mil kW
instalados. Para a Cemig — Cen-
trais Elétricas de Minas Gerais já
havia construído Jaguara, com 684
mil kW, Volta Grande, com 400 mil,
e a Termoelétrica de Igarapé, com
125 mil. Na divisa do Piauí e Ma-
ranhão, no rio Parnaíba, construiu
a Usina de Boa Esperança, com 240
mil kW; em Goiás, Cachoeira Dou-
rada, com 450 mil, e, no Nordeste,
a Usina de Moxotó, com 400 mil.

Uma das primeiras obras no ex-
terior — a Usina de Santa Isabel,
na Bolívia — constituiu valiosa ex-
pertencia para a empresa na ex-
portação de seu knoiv-hoiv, por
causa da complexidade do traba-
lho de engenharia exigido pela pe-
quena hidrelétrica de 36 mil kW.
Na acidentada topografia dos An-
des foram construídos 5 mil 500m
de túneis. Agora a Mendes Júnior
participa, em regime de turnkey,
da construção da Hidrelétrica de
Palmar, no Uruguai, com capaci-
dade para 300 mil kW.

Na construção de estradas, o
maior desafio talvez tenha sido o
da Transamazônica, onde executou
646 dos 1 mil 257 km da primeira

etapa da obra. Entregou porém o
trecho Estreito—Marabá com seis
meses de antecedência e o de Ja-
botai—Altamira com três. Para
abastecer seus acampamentos, os
alimentos tinham que ser lança-
dos por aviões em vôo rasante so-
bre a densa vegetação.

Na Belém—Brasília, a empresa
ficou responsável pelo maior tre-
cho de pavimentação até hoje en-
tregue a uma só empreiteira pelo
DNER: 344 quilômetros. As chu-
vas permitiam um tempo útil de
trabalho de apenas 100 dias por
ano, mas mesmo assim ela bateu
ali um recorde de asíaltamento:
76 km em um mês. A Mendes Jú-
nior construiu também trechos da
Rio—Santos, da São Paulo—Curi-
tiba e da São Paulo—Campinas.
Hoje ela executa 30% das obras do
metrô do Rio e constrói em Belo
Horizonte a Via Expressa Leste—
Oeste.

A reputação da empresa no ex-
terior se firmou, porém, com a
construção da Rodovia da Espe-
rança, de 606 km, na Mauritânia,
concluída 112 dias antes do prazo
previsto de três anos. Trabalha-
ram ali mais de 500 brasileiros, ao
lado de 1 mil 600 nativos. Ela ga-

Ferrovia será a 5.a
obra no exterior

Belo Horizonte — O contraio para a conslru-
ção de uma ferrovia de 550 quilômetros no Iraque,
no valor de 1 bilhão 200 milhões de dólares (cerca
de CrS 24 bilhões), é o quinto acordo internacional
assinado pela Construtora Mendes Júnior desde
que decidiu, há uns cinco anos, partir paia a
disputa do mercado externo. É o maior já efetua-
do por empresas privadas brasileiras.

Com prazo de conclusão previsto para quatro
anos, a ferrovia ligará Bagdá a Hsaibah, margean-
do o rio Eufrates até quase a fronteira corn a
Siria. A assinatura do contrato, esta semana, cn-
cerra uma negociação que já durava dois anos e
meio e que significou a vitoria sobre cinco em-
presas dos Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha,
Iugoslávia e Índia.

A ferrovia, que terá alguns trechos de mão
dupla, empregará durante a obra cerca de S mil
pessoas, a maioria de brasileiros. Além de escoar
produtor e promover a integração da região Oeste
com o Centro do país, ela deverá contribuir para
um faturamento anual de CrS 6 bilhões da Cons-
trutora, nos próximos quatro anos.

A experiência da Mendes Júnior com obras
ferroviárias antecede, se isso é possivel, a sua pró-
pria criação. Ê que seu fundador, engenheiro José
Mendes Júnior, trabalhou, antes de criar em 1927
sua primeira empresa, em obras da Central do
Brasil.

Construtora lidera 6 empresas
Belo Horizonte — Dentro da

política de diversificação de suas
aplicações, a Construtora Mendes
Júnior passou a liderar um grupo
de seis empresas que atuam nos
mais diversos ramos de atividade.
Seu projeto para a produção de
aço, decidido em 1970, encontra-se
em implantação em Juiz de Fora,
ao mesmo tempo em que a Sider-
brás realiza estudos para rede-
finir a produção inicial para 600
mil toneladas por ano.

Também o projeto para a pro-
dução de 280 mil toneladas anuais
de caulim beneficiado, em associa-
ção com a J. M. Huber e investi-
mentos de 60 milhões de dólares,
no Pará, foi outra forma de a em-
presa reaplicar seus lucros propor-
cionando ainda, ao pais, uma eco-
nomia anual de divisas de mais de
200 milhões de dólares, a partir de
1980, quando a indústria iniciar sua
produção.

Subsidiárias
— Mendes .Júnior Internatio-

nal Company — Empresa de
construção, sediada em Grand Cay-

man, no mar das Caraíbas, que exe-
eu tou o projeto da Rodovia Nouak-
chott-Kiffa, na Mauritânia, e acaba
de vencer o projeto para constru-
ção da ferrovia do Iraque, com in-
vestimentos de 1 bilhão 200 milhões
de dólares..

Siderbrás Mendes Júnior S.A.
— Empresa siderúrgica controlada
acionariamente pela Construtora e
que realiza o maior investimento
privado brasileiro no setor. Ante-
riormente previsto para a prodLi-
ção de 1 milhão 200 mil toneladas
de aço por ano e investimentos de
1 bilhão 400 milhões de dólares, o
projeto original acabou sendo re-
duzido para 600 mil toneladas e
encontra-se em estudos na Sider-
brás.

Caulim do Pará S.A. — Em-
presa controlada acionariamente
pela Construtora (51% das ações)
em associação com a J. M. Huber
dos Estados Unidos. A partir de
1980 produzirá 280 mil toneladas/
ano de caulim beneficiado. Com
88% da produção destinados aos
mercados do Japão e Estados Uni-
dos, o restante será utilizado pela
indústria brasileira de papel, ga-

rantindo a autosuflclèncla nacio-
nal.

Comex — Comércio Exterior
S.A. — Trading Company formada
pela Construtora para suas opera-
ções no comércio externo e de in-
teresse das subsidiárias. Visa ainda
à sistemática promoção e realiza-
ção de exportações de bens de orl-
gem brasileira e de qualquer natu-
reza.

Florestas Mendes Júnior —
Empresa agropecuária que se dedi-
ca ao desenvolvimento de gado Ne-
lore e Holandês, através da cria-
ção de exemplares destinados à
reprodução em três grandes fazen-
das de Minas Gerais. A empresa é
responsável pelo plantio e conser-
vação de 6 milhões de árvores, em
4 mil 100 hectares de sua proprie-
dade.

Mendes Júnior — Rust En-
genharia Ltda — Também contro-
lada acionariamente pela Constru-
tora e constituída em associação
com o grupo Rust, se destina à
prestação de serviços de planeja-
mento, projeto, engenharia, mon-
tagem e gerenciamento da constru-
ção de instalações industriais.

A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas —
F1PE promove o II Curso de Especialização

em Economia da Nutrição
ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS

DA NUTRIÇÃO, UM
ENFOQUE MULTIDISCIPUNAR

Este curso, patrocinado pela FIPE e Instituto de Medicina Pie-
ventiva da Escola Paulista de Medicina (IMPEP), com o apoio
financeiro da Fundação Ford, será realizado de 16 de outubro a
15 de dezembro próximos, na Cidade Universitária Armando
de Salles Oliveira, em São Paulo.

A semelhança do primeiro curso, contará com a participação
de especialistas convidados do país e exterior, como Yaro Ribeiro
Gandra (Faculdades de Saúde Pública/USP), João Bosco Salomon
(Departamento de Medicina Social/Universidade de Brasília), Alberio
Carvalho da Silva (Fundação Ford), Antônio Carlos Coelho Cam-
pino (Faculdade de 'Economia 

e Administração/USP), José Roberlo
Mendonça de Barros (Fundação de Comércio Exterior), Malaquias
Baptista Filho (Instituto de Nutrição/Universidade Federal de Per-
nambuco), Dirce Maria Segulem (Escola Paulista de Medicina), Vital
Didonet (Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição), Amauri
de Medeiros (Centro Integrado de Saúde de Pernambuco), Denise
Cyrillo (FIPE) e James Austin (Harvard Universily).

Destina-se a graduados em Ciências Sociais, Economia, S.iúcio
Pública, Medicina, Agronomia, Economia Doméstica e em oulras
áreas correlatas.

As inscrições, em número limitado, estão abertas alé o dia
13 do corrente na

Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas
Prédio da Faculdade de Economia e Administração da USP
Setor Amarelo, Edifício N-l, Sala AS-25
Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira
(Telefone: 211-0411, ramais 267, 268 e 285)

Será ministrado em período integral, dispondo para tanto de
10 bolsas que podem ser solicitadas no ato da inscrição. (P
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DEBÉNTURES
Títulos ao portador que rendem juros e são corrigidos monetariamente.

E ainda permitem o abatimento no Imposto de Renda das pessoas físicas.

DEBÉNTURES DA COMPANHIA ESTADUAL DE
ENERGIA ELÉTRICA ¦ CEEE ¦ RIO GRANDE DO
SUL.
RENDEM CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA E JU-
ROS DE 9,5% AO ANO, EFETIVOS. GARANTIDAS
PELO BNDE.

COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA
RIO GRANDE DO SUL

\W~% BANCO NACIONAL
nC-á' L-DO DESENVOLVIMENTO

¦ = = ECONÔMICO

BANRISUL S.A. CORRETORA
DE VALORES MOBILIÁRIOS E
CÂMBIO

GRUPO BANRISUL

Para maiores esclarecimentos a respeito da referida emissão, bem como pa-
ra a obtenção de exemplar do prospecto analítico com informações sobre a
empresa, deverão os interessados dirigir-se às instituições supracitadas.

Consulte a BANRISUL - Porto Alegre: Rua dos Andradas. 1730 - Telefones: 25-6249 - 25-7966
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Empresários querem ampliar
de serviços

Metalúrgico paulista ameaça fazer greve
exportação

São Paulo — "Em 1978 deveremos
exportar em serviços e equipamentos que
formam pacotes completos, ao redor de
3 bilhões 500 milhões de dólares (Cr$
70 bilhões). Exportação de serviços é um
caminho a ser seguido e intensificado
pelo país, e o exemplo da Mendes Júnior,
o mais recente, deve frutificar".

Essa opinião é do presidente da As-
sociação de Exportadores Brasileiros,
AEB, Sr Laerte Setúbal, concordando
com o presidente da Construtora Camar-
go Corrêa, Sr Sebastião Camargo Cor-
rea, em que "novos negócios grandiosos
na área de exportação de serviços de-
verão ser anunciados brevemente".

Somente a Camargo Corrêa tem no
exterior contratos para exportação de
serviços no valor de 1 bilhão 800 milhões
de dólares (Cr$ 36 bilhões), e o Sr Ca-
margo Corrêa salienta que "outras em-
presas do ramo também deverão aten-
der o esforço de exportação do Governo
federal. Novos negócios vêm ai, podem
estar certos".

O presidente da Cetenco, Sr Eduar-
do Celestino Rodrigues, anunciou que"a Cetenco acaba de ganhar uma con-
corrcncia para a construção de uma es-
trada na Nigéria, no valor de 700 milhões
de dólares (Cr$ 14 bilhões)".

O diretor-superintendente da Te-
nenge, a maior empresa de engenharia
industrial do país, "anunciou também
que foi aprovada a construção da side-
rúrgica do Paraguai, com projeto intei-
ramente nosso, no valor total de 85 mi-
Ihões de dólares (Cr$ 1 bilhão 700 mi-
Ihões). A Alfredo Mathias Construtora
deverá assinar um contrato com o Go-
verno da Venezuela para a construção
de casas populares no valor de Cr$ 400
milhões.

Grandes perspectivas
Os dirigentes de empresas cons-

trutoras e de engenharia industrial fi-
caram satisfeitos com o êxito da Mendes
Júnior, que assinou contrato para a
construção de uma estrada ferroviária
de 550 quilômetros, no Iraque, no valor
de 1 bilhão 300 milhões de dólares. Pa-
ra o Sr Sebastião Camargo Corrêa, "as
perspectivas e possibilidades de exporta-
ção de serviços com os incentivos e
apoio que temos recebido do nosso Go-
verno nos tem dado condições de conti-
nuarmos nessa área no exterior. Temos
hoje contratados cerca de 1 bilhão 800
milhões de dólares".

— Há perspectiva muito boa de no-
vos contratos. Não podemos falar ainda
a respeito desses novos negócios, mas
esperamos em breve dar boas notícias ao
pais. As exportações de serviço devem
ler um tratamento de igualdade com a
de manufaturados".

O presidente da Cetenco, Sr Edr.ar-
do Celestino Rodrigues, disse que "a Ce-
tenco está em Guri, na Venezuela, para
a construção da hidrelétrica. Também
estamos construindo o metrô de Cara-
cas. Ganhamos agora uma concorrência
na Nigéria, no valor de 700 milhões de
dólares. Creio que estamos caminhando
bem e, sem dúvida alguma, sou favorá-
vel à equiparação dos incentivos nas ex-
portacões de serviços, com as de manu-
faturados".

"¦•! "SF- •"'t':'í*í*K«L

Sebastião Camargo Correia

Maior rapidez
O diretor-superintendente da Te-

nenge, Sr Fernando Lisboa, considera
que "apesar de existir o apoio do Go-
verno para a exportação de serviços, ela
ainda é timida. Há um decreto-lei que
visa dar incentivos às exportações de
serviços, mas a sua regulamentação es-
tá caminhando de forma lenta. É preci-
so que se acelere".

O ex-presidente da ABDIB (Asso-
ciacão Brasileira para o Desenvolvimen-
to das Indústrias de Base), Sr Cláudio
Bardella^ concorda com o Sr Fernando
Lisboa, cm que "a venda de um projeto

Fernando Lisboa

industrial completo pressupõe a venda
de pacotes de equipamentos de bens de
capital dos mais variados tipos".

O caso da Mendes Júnior abre
uma boa perspectiva com as vendas de
equipamento ferroviário para o Iraque.
O Grupo Bardella está presente na mon-
tagem de Guri. Guri não é apenas a
exportação de serviços, mas do pacote
completo. Existem outros projetos em
andamento que abrem perspectivas
imensas aos empresários de bens de ca-
pitai. A Cacex tem auxiliado em mui-
to esse tipo de exportação", concluiu o
Sr Bardela.

O presidente da Associação de Ex-
portadores Brasileiros, Sr Laerte Setú-
bal Filho, salienta que "está na hora de
intensificarmos nossa pauta de expor-
tação de serviços para países em desen-
volvimento. Isso, sem dúvida alguma,
propiciará um maior desenvolvimento
nas vendas externas em geral".

— A exportação de serviços é um
negócio da melhor qualidade. De uma
venda de 122 milhões de dólares em 1973,
passamos a 2 bilhões 900 milhões de dó-
lares em 1977. Os 18% que esses nego-
cios adquiriram na pauta de exportação,
em 1973 em 1978, deverão ascender a
24%.

O vice-presidente da Associação
Brasileira de Engenharia Industrial, Sr
Manuel Lopes, que "é. favorável a ex-
portação de "pacotes completos", como
algumas empresas estrangeiras tentam
impor à gente", considera que "a princi-
pai dificuldade enfrentada pelas empre-
sas brasileiras que realizam obras no ex-
terior está na falta de hábito do traba-
lhador brasileiro de se adaptar a novos
costumes de uma maneira geral".

Isso eleva os custos das empresas
exportadoras de serviços, que têm de
trazer e levar sempre novos trabalhado-
res. A minha sugestão, até para diminuir
os custos dessas empresas, está na con-
tratação de operários na Europa, mes-
clando-os com os brasileiros. Os euro-
peus tem muita gente desempregada, e
há boa possibilidade de aproveitamento
da mão-de-obra lá existente. Por exem-
pio em nossa ferrovia no Iraque serão
necessários mais de 7 mil homens, num
cálculo grosso modo, o que possibilita
a aplicação dessa minha sugestão".

São Paulo — De 80 a 80% do.s
sócios do maior sindicato operário
da America Latina — o dos meta-
túrgteos de Sáo Paulo — entrarão
em greve caso os líderes sindicais
patronais não aceitem o elenco de
reivindicações aprovado por unani-
midade pela assembléia-geral da
categoria, anteontem, à noite, sen-
do a principal delas a de um au-
mento salarial de 70%.

O presidente do Sindicato, Sr
Joaquim dos Santos Andrade, disse
ontem acreditar plenamente na
possibilidade de organização d c
uma greve geral dos metalúrgicos
de São Paulo, caso não cheguem
a um resultado positivo as reuniões
que manterá com os líderes patro-
nais, diretamente e, se depender
de sua vontade, sem qualquer in-
terferência da Federação das In-
dústrias do Estado de São Paulo
— FIESP tque já deu seu parecer
contra o aumento pretendido pelos
operários).

Segundo o Sr Andrade, "a pre-
sença da categoria na. primeira as-
sembléia-geral convocada para a
discussão do aumento salarial e da.s
outras reivindicações (entre tantas
outras, o salário-piso, a revisão tri-
mestral dos salários, o salário pro-
íissional) foi esmagadora, forte e
unanime". Isso se deveu, em sua
opinião, a 26 reuniões preliminares
e setoriais, realizadas na sede do
Sindicato, no centro de São Paulo.

Paralelamente aos encontros
com os patrões, que deverão ser
muitas e longas, na opinião do 11-
der sindical operário, o Sindicato
vai promover novas reuniões de as-
sociados em bairros onde se situem
as fábricas em que orabalham. O
Sindicato já está alugando salões
e auditórios para a realização des-
sas reuniões.

A realização dessas reuniões é
obrigatória, "porque uma greve não
oode acontecer sem uma organi-
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IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA
AULAS INDIVIDUAIS

A permanente dificuldade para aplicação do
D. L. 1598/77 associada à Lei das Sociedades por Ações,
podem ser esclarecidas em sua totalidade com o Profes-
sor NESTOR RODRIGUES SILVA FILHO. Marcar entrevista

pelos tels: 242-9179 e 262-4798

k_JI Companhia
Vale do Rio Doce

C.G.C.N. 33 50. 510/0O01-5-1 GEMEC RCA 200 - 76/316

EDITAL DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO

A Companhia Vale do Rio Doce torna público que fará realizar concorrência para
U_h 1Çp° 

ernPresa concessionária de seus restaurantes industriais localizados em
nr^m r ;vC'rrí10' 

,w,n,cf10 
(de 

Nova-Era Minas Gerais e. exploração dos serviços depreparo e fornecimento de releiçoes e lanches a seus empregados
rán romn-ÜT65'1^^6/635^3,3' atra,vés, dos leus reP'esentantes credenciados, deve-
tÀriminil . h9^ ín°Vel h2,_S,d0dJa ',9d_e oulubtode 1978. na Seção Reqional™™ dC C Se,rvlC0';' cd,lllC10 sede d° Areá°. em Itabira. Minas Gerais, quando
_r. JmÀ _. > Ji? Tita .C°n|U,n a„aS aredS de P,rest;lcá° dos serviços e entregue, aospresentes, a relação de outros detalhes que completam este edital
tes prâquísUos0derá0 

participar '1cl concorréncia a_3 empresas que atendam os seguin-
Ser credenciada junto ao PRONAM. nos termos da lei 6321 de 14 04 76 dimfornecimento de refeições e lanches,
Comprovar experiência minirna de 02 (dois) anos em fornecimento de allmen-tacao industrial a empresa de grande porte .

3. Comprovar haver lornecido. durante o período de 1 (um) ano. um minimo de-UU reteiçoes/dia para uma mesma empresa,
4 Compare:-r através de representante credenciado, ã visita conjunta supra citada.A CVRD podeià a seu exclusivo critério, anular ou tomar sem efeito esta pré-qualificação, sem que caiba a qualquer dos participantes, direitos, vantagens reclama-çoes e/ou indenizações.

Belo Horizonte. 04 de outubro de 1978.
Raymundo Leite Montalvào

Gerente da Divisão Regional de Administraçáo/MG

zação prévia rigorosa, espontânea-
mente, apenas com um assobio, to-
do mundo sabe disso. Não vamos
tomar qualquer decisão lirlea, mas
também não assumiremos qualquer
atitude histérica com resultados
negativos para a categoria".

O Sr Joaquim dos Santos An-
drade acha que os metalúrgicos
nào podem sofrer o vexame de
uma greve de que participem ape-
nas 2 ou 3% dos operários da. cate-
goria, o que aconteceu recentemen-
te em São Paulo na fracassada gre-
ve dos bancários decretada após
uma. acalorada assembléia-geral da
categoria. "Já que não é possível
esperar que todos os metalúrgicos
participem da greve, para que haja
êxito é preciso que participem da
paralisação de 80 a 90% da catego-
ria", disse. Ele acredita nessa possi-
bilidade de êxito: "Se necessário,
será armado o dispositivo e ele terá
sucesso".

A assembléia
Realizada na noite de anteon-

tem, a assembléia-geral, na sede do
Sindicato, reuniu 2 mil operários
que aprovaram, por unanimidade,
náo apenas o reajuste de 70? para
seus salários, independentemente
do índice a ser decretado pelas au-
toridades federais, um salário-piso
mínimo de três salários mínimos
para a categoria e a revisão sala-
rial de três em três meses.

A proposta geral será encami-
n h a d a quarta-feira diretamente
aos presidentes dos sindicatos pa-
tronais da categoria. A assembléia
elegeu também comissões de sala-
rios que se reúnem desde ontem
e a partir de amanhã nos bairros
mais distantes do centro. O Sr Joa-
quim dos Santos Andrade espera
ter algo concreto a apresentar aos
seus associados na próxima assem-
bléia-geral convocada para o dia
20 de outubro.

Encontro debate autonomia
São Puulo — Liberdade e AulO-

nomia Sindical e Unidade e Plurali-
dade Sindical, foram os dois itens
debatidos ontem, no primeiro dia
do 39 Congresso dos Metalúrgicos
de Sáo Bernardo e Diadema, que
está sendo realizado na colônia de
férias dos bancários em Guarujá,
Os 527 trabalhadores inscritos, fo-
ram divididos em 11 grupos de tra-
balho. E para a manhã de hoje
está prevista a discussão dos itens:
Delegado Sindical e Comissões de
Fábricas.

O principal tema debatido on-
tem foi o da necessidade de um
desatrelamento dos sindicatos do
Ministério ao Trabalho, para que
realmente o sindicalismo brasileiro
venha a ser livre. Um dos pontos
mais abordados pelos operários du-
rante as discussões dos grupos, foi
a importância de atitudes práticas."Não basta sugerir mudanças na
lei e apresentar moções. Temos que
conquistar a liberdade na prática,
como agora estamos conseguindo
fazê-lo. O Ministro do Trabalho
baixou um decreto proibindo a ida
a Brasilia, e os dirigentes sindicais
foram. Proibiu os encontros inter-
sindicais, e aqui estamos reunidos",
comentou o metalúrgico Augusto
Cassio Portugal Gomes, relator de
um dos grupos.

Para a operária Marluce Fonse-
ca, presidente de um dos grupos,"as lideranças sindicais não estão
confiando nas bases operárias. Au-
tonomia e liberdade sindical não
se ' consegue apenas sugerindo-se
mudanças. Precisa de organização
de trabalhadores nas fábricas, pois
só eles têm condições de conquis-
tá-las".

O tema básico do Congresso,
que terá continuidade hoje e nos

próximos sábado c domingo, é Es-
trutura. Sindical Brasileira. N a
manhã do ontem foi vetado à im-
prensa participar do.s debates dos
grupos de trabalho. Somente houve
acesso à sessão plenária e, no final
da tarde, foi emitido um informe
sobre os itens em discussão.

Durante os trabalhos desenvol-
vidos no Congresso, o Sindicato do.s
Metalúrgicos de Sào Bernardo, dc-
nunciou demissões que vêm aconte-
cendo nas Prensas Schullcr, do em-
presário Cládio Bardella. Segundo
dois dos operários demitidos, na úl-
tima sexta-feira, as demissões estão
acontecendo porque os trabalhado-
res participaram nas lutas sindi-
cais".

Além de teses apresentadas pe-
los sindicatos, como a dos metalúr-
gicos de Santos e de João Monleva-
de (Minas Geraisi, houve uma ela-
borada exclusivamente por traba-
lhadores de São Bernardo. Ela
aborda a necessidade de um sindi-
cato que seja a expressão verdadei-
ra dos problemas vividos diária-
mente pelos trabalhadores, que se-
ja instrumento irrefutável das
ações reivindicatória e politica,
baseadas na participação, organi-
zação e combatividade de todos os
trabalhadores.

Quanto a.o item liberdade e au-
tonomia sindical, essa tese conclui
que "a interferência, o atrelamento
sindical ao Ministério do Trabalho,
sob o pretexto da imparcialidade
na deessão de conflitos entre tra-
balhadores e empresários, a respei-
to dos problemas existentes, só rc-
vela parcialidade pró-elementos pa-tronais e também a postura pater-nalista e a concepção da classe
operária como incapaz de reger os
seus próprios destinos".
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COMPANHIA PROGRESSO INDUSTRIAL

DO BRASIL - FÁBRICA BANGU
SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL ABERTO

CGC-MF 33.000.035/0001

PAGAMENTO DE DIVIDENDOS:
Comunicamos aos Senhores Acionistas que, a

partir de 26 de Outubro próximo, estarão a sua dis-
posição os dividendos referente ao período de 1."
de Fevereiro a 31 de Julho do corrente ano, à razão
de Cr$ 0,10 por ação ordinária ou preferencial.
LOCAL E HORÁRIO:

Em nosso Departamento de Ações.
Rua Teófilo Otoni n.° 18 - Térreo, das 13,30

às 16,00 hs.
O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO:

Ações Nominativas: Ao acionista, ou seu pro-
curador munidos de carteira de identidade e CPF.

Ações ao Portador: Mediante apresentação dos
respectivos cupões de n.° 4 colados em ordem crês-
cente por quantidade de ações, em folha própria, a
qual se encontra, desde já, à disposição dos Senho-
res Acionistas no endereço acima.
IMPOSTO DE RENDA:

Serão observadas as disposições legais vigen-
tes para Sociedade Anônima de Capital Aberto, os
dividendos não recebidos até 23/01/79, sofrerão o
desconto do Imposto de Renda na fonte, como ren-
dimentos de beneficiários não identificados.

Rio de Janeiro, 06 de Outubro de 1978

GUILHERME DA SILVEIRA FILHO
Presidente

AMAZÔNIA MINERAÇÃO S.A.
PROJETO CARAJÁS

EDITAL

PRÉ-QUALIFICAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS'CIVIS DE PARTE
DA INFRA-ESTRUTURA DA ESTRADA DE FERRO PONTA DA

MADEIRA/CARAJÁS

A AMAZÔNIA MINERAÇÃO S.A. toma público
que fará realizar a pré-qualificação de firmas nacionais
para a execução, sob o regime de empreitada por preços
unitários, das seguintes obras civis da Estrada de Ferro
Ponta da Madeira/Carajás:

LOTE I •— Terminal Ferroviário da Ponta da Madeira
LOTE II — Km 82,11 ao Km 202, 88
LOTE III — Km 202, 88 ao Km 331, 03

Poderão apresentar-se para a pré-qualificação
exclusivamente empresas construtoras nacionais, de
reconhecida tradição no ramo de construção civil,
que demonstrem ter experiência anterior em serviços
similares de grande vulto e dispor de capacidade
técnica, pessoal qualificado e recursos adequados,
de modo a assegurar a execução das obras dentro dos
prazos estabelecidos.

Os interessados poderão adquirir as Especificações
para a Pré-Qualificação, a partir do dia 11 de outubro de
1978, no GRUPO EXECUTIVO DE LICITAÇÃO E
CONTRATAÇÃO, no seguinte endereço:

Av. Marechal Câmara, n.° 150 - 6.° andar
RIO DE JANEIRO — ESTADO DO RIO DE JANEIRO

As propostas de pré-qualificação deverão ser
entregues no mesmo endereço indicado acima, até o dia
20 de novembro de 1978.

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 1978

(km^u)
COMPANHIA PROGRESSO INDUSTRIAL

DO BRASIL - FÁBRICA BANGU
SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL ABERTO

C.G.C. (MF) N.° 33000035/0001-80

Assembléia Geral Extraordinária
São convidados os Senhores Acionistas a se reu-

nirem em Assembléia Geral Extraordinária, na sede
social à Rua Teófilo Otoni, n.° 18, em Primeira Con-
vocação, às 15:00 Horas do dia 23 de Outubro de
1978, a fim de deliberarem sobre a seguinte

- ORDEM DO DIA -

— Apreciação de Proposta do Conselho de Ad-
ministração para aumento do capital social, median-
te subscrição pública, de Cr$ 75.000.000,00 (setenta
e cinco milhões de cruzeiros) com emissão de 30
(trinta) milhões de ações sendo 15.602.626 ações or-
dinárias e 14.397.374 ações preferenciais a serem
subscritas pelo valor nominal de Cr$ 1,00 (hum cru-
zeiro) cada uma, a serem integralizadas em dinhei-
ro, com 50% (cinqüenta por cento) no mínimo no
ato da subscrição, e o saldo até 08 de Janeiro de
1979. As ações poderão ser subscritas entre 26 de
outubro e 24 de novembro de 1978, na proporção
das classes de ações ora possuídas. As ações subs-
critas passarão a gozar dos dividendos pro-rata-tem-
pore, da data de sua integralização.

II — Modificações estatutárias.

III — Outros assuntos de interesse social.

Os titulares de ações ao portador poderão
fazer prova de sua qualidade de Acionistas mediante
exibição dos respectivos certificados ou documentos
que comprovem estarem elas depositadas na sede
social da empresa ou em qualquer instituição finan-
ceira.

Rio de Janeiro, 06 de Outubro de 1978

GUILHERME DA SILVEIRA FILHO
Presidente
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Professor acha que Siderbrás tem controle de Tubarão
São 1'uulo — Não existe nos estatutos e

no acordo de acionistas qualquer cláusula que
dé aos sócios estrangeiros o poder de controle
da usina siderúrgica de Tubarão. Esse poder
cabe á Siderbrás, sócio majoritário. Entretan-
to, deve-se distinguir o poder de controle sob o
aspecto jurídico-formal do poder efetivo, que
se manifesta, de fato, das formas mais varia-
das possíveis.

Esse é o ponto-de-vista do prolessor Fábio
Konder Comparato, titular de Direito Comer-
ciai da Faculdade de Direito da Universidade
Federal de São Paulo o que participou também
da elaboração da nova Lei das Sociedades Anò-
nimas. Ele fez severas críticas aos empresários
nacionais, frisando que eles estão sofrendo
agora as conseqüências do regime tecnocrata,
que ajudaram a instituir no pais. "Agora, que
se queixem ao bispo", retrucou.

Dúvidas

Comprato analisou os estatutos da empresa
e o acordo de acionistas, consthnte da ata da
4a. AGE, realizada em 11 de junho de 1976. N>ss-
se último documento, de 59 laudas, os três prin-
cipais acionistas — Siderbrás, holding estatau
brasileira de siderurgia (50%), o grupo japonês
Kawasakl Steel Corporation (25%) e o grupo
italiano Finsider (25%) — firmaram entre si
um protocolo com normas de funcionamento
da nova siderúrgica, a ser construída em Vitó-
ria, no Espirito Santo.

As dúvidas sobre o poder de controle da
usina foram levantadas pelos empresários pau-
listas que elaboraram o documento da Federa-
ção das Indústrias, criticando aspectos do pro-
jeto de Tubarão, e que foi encaminhado, no
mês passado, à Siderbrás. Para os empresários,
nos termos do Artigo 36, do estatuto social,
o Conselho Fiscal da empresa é integrado por
dois representantes dos sócios estrangeiros e
apenas um do sócio nacional. O órgão tem
atribuições muito amplas e, conforme os em-
presários, "as decisões serão tomadas por
maioria de votos, não havendo indicação em
contrário".

"Nos documentos examinados", afirmou o
prolessor Comparato, "náo me parece que haja
qualquer cláusula que dé aos estrangeiros o
pocier de controle dessa companhia, pelo me-
nos pelo que se pode depreender da aparên-
cia desses documentos é que o poder de con-
trole está com o grupo Siderbrás. É bem ver-
dade que se deve distinguir o poder de con-
trole sob o aspecto juridico-formal, do poder
de controle efetivo, que se manifesta, de fato,
das formas mais variadas possíveis. Mas
quanto a isso não é possível, pelo exame des-
ses documentos, saber se há ou não um efe-
tivo poder de controle".

Lembrou, a seguir, que, "em certas em-
presas, o aspecto tecnológico é tão importan-
te, que o detentor da tecnologia decisiva para
o destino da empresa, mesmo não tendo o
poder de controle sob o aspecto da Lei da So-
ciedade por Ações, detém efetivamente o co-
mando da empresa". E observou: "Na leitura
dos documentos, o que aparece é que a Si-
derbrás tem, não só a maioria do capital vo-
tante, como tem também o poder de eleger
a maioria dos administradores. Se a minoria
dos administradores é ou não decisiva para
a gestão da empresa, é outra história. Nós
não podemos, pelo exame desses documentos,
saber se realmente isso ocorre."

Situação de falo
Para o professor Konder Comparato é

possível haver, na prática um controle da em-
presa, que não aquele previsto no aspecto
juridico-formal: "Pode existir. Pode-se dizer,
que sob o aspecto juridico-formal a Siderbrás
é o acionista controlador de que fala o Ar-
tigo 116 da Lei das Sociedades por Ações. Ago-
ra, o controle de fato, implica, para sua iden-
tificação, o exame de uma série de fatores,
que não transparece, nem dos estatutos, nem
do acordo de acionistas.''

Ele não acredita que, no caso especifico
dc Tubarão, o controle possa escapar da Si-
derbrás em razão de dependência tecnológica,
explicando que, pelo que entende, a tecnolo-

S.to Paulo

Fábio Comparato

gia da Indústria siderúrgica já é plenamente
dominada no Brasil. Dependendo, entretanto,
do tipo de empresa, essa dependência pode
haver. "No caso, não me parece que ela seja
decisiva."

Destacou, ainda, que um bom número de
decisões importantes da empresa, não são to-
madas individualmente pelos seus direitos,
mas pela diretoria no seu conjunto. Nessas
decisões prevalece o voto majoritário. O con-
trole acionário, conforme explicou, pode ser
mera presunção e "ele pode sor afastado, em
alguns casos em que se revele a existência de
um controle de fato, um controle externo,
exercido fora dos mecanismos de funciona-
mento das sociedades por ações".

"Nese particular", acrescentou, "a Lei de
Sociedades por Ações não dá nenhuma possi-
bilidade ao juiz para quebrar a presunção do
controle. Há casos, por exemplo, de uma em-

presa que está de tal maneira endividada pa-
ra um balanço que ela se encontra efetiva-
mente sob a dominação desse banco, mesmo
não tendo o banco nenhuma ação do capital
votante da companhia. Há outros casos, om
que o monopólio de compra ou monopólio dc
venda são tão decisivos para os destinos da
empresa quanto a detenção de ações que as-
segurem a preponderância nas deliberações
da assembléla-geral. Estabelece-se uma dc-
pendência dominante, decisiva, e é esse as-
pecto, do controle dc fato, de origem exter-
na, que nâo aparece na Lei das Sociedades
por Ações.

Ele considerou que, nesse sentido, houve
uma evolução na nova legislação vigente, mas
que não se avançou suficientemente no sen-
tido de dar-se ao Brasil, desde Já, um esta-
tuto do dontrolador, que abrangesse inclusive
o controlador externo. "Mas, tenho impressão
de que talvez teria sido de melhor aviso que
o legislador desse uma abertura para que o
juiz, em circunstancias excepcionais, pudes-
se atingir, fora da empresa, o controlador ex-
terno, por exemplo, aquele que detém a tec-
nologia indispensável ao funcionamento da
empresa. Pelo texto atual torna-se Impossível
ao juiz atribuir a alguém que não seja acio-
nista os deveres e responsabilidades de um

•autêntico controlador".
"Mea culpa"

O professor Fábio Comparato vê os pro-
blemas surgidos com o projeto de Tubarão
como resultado da falta de um amplo deba-
te, em que todos tivessem oportunidade de
manifestar-se. Ele atribuiu a culpa disso à
centralização de decisões adotada pelo regime
vigente no pais. Dai porque, atribui parcela
de responsabilidade do estado atual dos pró-
prios empresários nacionais.

Foram eles, em grande parte, os homens
que apoiaram o regime politico atual. Dc mo-
do que, agora, que se queixem ao bispo. Nn
fundo quiseram o estado burocrático. Que
náo venham agora, como dizem o.s portugue-
ses, com os borzeguins ao leito, simplesmente
porque os burocratas, tomando o Poder, não
lhes dão as benesses que eles esperavam. Acho
que o empresariado brasileiro precisaria ba-
ter uma mea culpa multo sincera e muito
profunda para que o povo voltasse a ter fé nos
seus empresários. Eles realmente ajudaram
a criar este monstro que ai está: um regime
politico inviável c. para dizer, com toda tran-
quilidade, Imoral, náo apenas sob o aspecto
da tecnocracia, mas, sobretudo, pelo desprezo
à vontade e pelo interesse popular".

Ainda criticando os empresários, obser-
vou: "Seria preciso que os empresários real-
mente se convencessem que a democracia nâo
é apenas um tipo de regime bom apenas pa-
ra momentos de reivindicação contra o Esta-
do. Ela representa, no atual estágio da econo-
mia brasileira, uma condição sine qua non
para que sejam vencidos os nossos problemas.
Só o empresariado, só a tecnocracia, são In-
capazes de fazer funcionar este pais. í: pre-
ciso uma autêntica participação popular em
todos os niveis. Isso só se faz dentro de um
clima de diálogo e da responsabilidade. A
tecnocracia é o regime da irresponsabilidade,
ou seja, se amanhã esse projeo vai responder,
nem patrimonialmente, nem polticamentt
porque eles se escudam na sua posição fun-
cional: obedecem a ordens superiores. Conti-
nuamos, então, nesse regime da festiva ir-
responsabilidade. Ora, isto, se os empresários
não quiseram, assumiram o risco de produ-
zir, quando, em 64, apoiaram esse regime. Is-
so se chama, em Direito Penal, dolo even-
tual".
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Empresários acreditam na alteração do projeto
Sao Paulo — "Se o debate foi rea-

berto, e se há disposição do Ministério
cia Indústria e do Comércio de nos ouvir,
o projeto da-siderúrgica de Tubarão, po-
dera sem dúvida alguma soírer altera-
t;ões, tornando-se viável ao Interesse na-
cional", disse o Sr Cláudio Bardella, In-
tegrante da Comissão Especial da Pede-
ração das Indústria (FIESP), que estará
terça-feira em Brasilia, para o encontro
com o Ministro da Indústria e do Comer-
cio, para a discussão daquele projeto si-
derúrglco.

O coordenador da Comissão da
FIESP, Sr Dllson Funaro, salientou que "o

projeto é Internacional, como comprova-
mos no estudo realizado e já divulgado.
É preciso que o controle seja efetiva-
mente do Brasil". O.s anexos do estudo
ria FIESP, mais de 800 páginas, também
deverão acompanhar os empresários a
Brasilia. Essa Comissão Especial é inte-
grada pelos Srs Dllson Funaro, Cláudio
Bardella, Luis Etilálio de Bueno Vidigal
Filho, Antônio Ermírio dc Morais, Carlos
e Paulo Villares e Jorge Gerdau Jo-
hannpetcr.

Diálogos
O animo dos empresários em relação

a essa reabertura de diálogo é revelado
pelos Srs Dllson Funaro e Theobaldo de
Nigris.

O diálogo foi reaberto?
Dilson Funaro — "Pelo menos essa

foi a intenção manifestada pelo Minis-
tro Ângelo Calmon de Sá.

Essa reabertura significa retoma-
da das conversações?

Dilson Funaro — Quem pode respon-
der é o Ministro.

Qual a posição do Ministro no seu
entender?

Dilson Funaro — A posição que ele
nos colocou é de quem não fechou o diá-
logo. Ele reafirmou a intenção do Go-
verno de realizá-lo, mas poderia sofrer

modificações c reestudos, se eles acha-
rem aceitáveis. Essa é a colocação que
ele fez ao presidente da FIESP.

"Isso significa que ele aceita rever
o projeto?"

Dilson Funaro -— "Essa pergunta de-
ve ser feita a ele".

"O assunto está, então, em aber-
to?"

Theobaldo dc Nigris — "O Ministro
disse que o assunto não está encerrado
e marcou o encontro do dia 9. Devemos
chegar á conclusão de que a discussão
prosseguirá".

"A FIESP foi formalmente infor-
mada pelo Ministro de que a discussão so-
bre Tubarão não está encerrada?

Theobaldo dc Nigris — "Ele próprio
disse isso. Entendemos que o nosso pon-
to-dc-vista merece ser respeitado, mas
se poderá ser acolhido, é outro assunto
em que não posso me adiantar. Se o Mi-
nistro tem outros dados que não conhe-
cemos, também devem ser considerados".

"O Sr considera que o projeto pos-
sa ser revisto, mesmo após o Governo
ter dado o aval?"

Theobaldo dc Nigris — "Isso não me
parece fácil. Evidente que a pergunta
tem razão dc ser e a esperança é a úl-
Uma que.morre".

"E a ABDIB como observa a si-
tuação? Vai continuar reivindicando par-
ficipacão maior da indústria nacional?"

Carlos Villares — "Se o Ministro es-
tá disposto a continuar o diálogo, vamos
continuá-lo e esperar o resultado. A In-
dústria nacional atingiu status para for-
necer equipamentos com índices supe-
riores a 80% para projetos siderúrgicos e
em alguns casos até 90%. Não podemos
regredir".

Histórico
A usina siderúrgica de Tubarão co-

meçou a ser discutida pelos empresários,
a partir de março de 1975, quando o ex-

presidente da ABDIB, Sr Cláudio Bardei-
Ia, em carta enviada ao ex-Ministro Se-
vero Gomes, salientava que "a slderúr-
glea de Tubarão precisa ter uma partlcl-
pação nacional de acordo com a evolu-
çáo da indústria dc bens de capital hoje,
para que esteja cm funcionamento em
1978".

O ex-Ministro Severo Gomes admitiu
que "por não ver tanta prioridade em Tu-
barão, e pela complexidade de controle,
praticamente scgurcl-o ao máximo que
podia. Deixel-o em banho-maria". Quan-
do o protocolo de Intenção da construção
de Tubarão foi assinado há 5 anos pelo
ex-Ministro Marcos Pratini dc Morais, a
industria nacional não chegou a protes-
tar, pois sua participação no fornecimen-
to de equipamentos siderúrgicos era in-
ferior a 15%. A partir do Estágio II é
que alcançou índices de 86%. No Estágio
I, o indice de participação nacional era
dc 20%.

O Sr Bardella disse que "o estatuto
da ABDIB é claro e especifico é seu dc-
ver lutar para que a indústria nacional
tenha participação crescente nos proje-
tos que se implantarem no pais. Náo ca-
be à ABDIB discutir a viabilidade ou
não. Sua luta é pela participação. Nesse
episódio de Tubarão, a formação da Co-
missão Especial pela FIESP, é, que pro-
piciou a discussão da viabilidade".

Em 1970, com a visita do Presidente
Ernesto Geisel ao Japão, foram acelera-
das as discussões sobre a usina. Na vol-
ta ao Brasil, tanto a ABDIB quanto a As-
sociação Brasileira de Indústria de Má-
quinas e Equipamentos (Abimaq) reme-
teram cartas ao ex-Ministro Severo Go-
mes, mas ficaram sem resposta. Com a
saida de Severo do Ministério e a entra-
da de Calmon de Sá, a discussão foi avi-
vada.

No primeiro semestre de 1978, a dis-
cussão se acirrou, com empresários como
o Sr Cláudio Bardella, Einar Kok, Antò-
nio Ermírio de Morais e Dilson Funaro,

passando já a questionar a viabilidade
de Tubarão em relação ao interesse na-
cional. Acirrou-se ainda mais, quando o
Ministro Ângelo Calmon de Sá, em Minas
Gerais, disse "não discutirei com em-
presárlos a viabilidade de Tubarão, pois
quem decide isso é o Governo".

A reunião de Sumaré, dia 22 de se-
tembro, foi Iniciada com a chamada pa-
ra um diálogo pelo Presidente Geisel de
cinco empresários: Cláudio Bardella, Luis
Eulálio de Bueno Vidigal Filho, Carlos
Villares, Paulo Villares e José Mlndlin.
O tema foi quase que exclusivamente
Tubarão.

Logo cm seguida ao encontro com o
Presidente, os empresários se reuniram
com Calmon de Sá. Dessa conversa im-
provisada, no meio de um salão, em voz
alta, o Ministro disse que não poderia
receber os empresários em Brasilia por-
que estaria iniciando viagem para o Ira-
que, mas a Siderbrás receberia o estudo.
Os empresários entregaram-no à Sider-
brás. Um exemplar foi enviado ao Presi-
dente Geisel.

No dia 27, em reunião na FIESP, o
documento foi aberto à imprensa. No
dia 28, a Siderbrás respondia, em nota
oficia.1.

No dia 4 de outubro, Calmon de Sá
afirmou que Tubarão estava definido,
não iria ao CDE, e cie marcaria uma reu-
rião com os empresários, apenas para
comunicar essa sua decisão. Essa infor-
maçào provocou imediata repercussão na
FIESP e os empresários enviaram nota
informando que não iriam a Brasília, ca-
so convocados, "pois não havia mais sen-
tido nisso".

Para surpresa geral, no dia 6, o Mi-
nistro, em ligação telefônica com o presi-
ciente da FIESP, declarou que "o caso Tu-
barão não está encerrado. O Governo está
disposto ao diálogo". O novo lance no
caso será conhecido terça-feira, a partir
das 14h30m, em Brasília.

Ministério das Minas e Energia

Eletrobrás Centrais Elétricas Brasileiras SA

Eletronorte
Centrais Elétricas do Norte do Brasil SA

Aviso de Pré-Selecão
Licitação DT-TUC-Ó83/78 -
Transformadores Monofásicos -W-/-
13.8kV/33MVA. V3 ' /

1. Centrais Elétricas tio Norte do Brasil S.A. - Elotronorte - realizará,
cm data a ser oportunamente definida, licitação limitada a
fabricantes nacionais, selecionados através de pré-seleçSo a que
se rnlore o presente aviso, para o fornecimento dos equipamentos
supramencionados para a Usina Hidrelétrica cie Tucurui.

2. As instruções de pré-seleção estar .o _ dlsposiçüo dos
representantes dovidanlente credenciados das firmas interessadas,
no periodo de 09 a 1 .10.78, ao preço cio CrS .00,00 (quinhentos
cruzeiros), no seguinte endereço:
• Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte

SRT/SUL - Quadra 701 - conjunto "E" - Bloco 03 - n" 130
6. andar - Assessoria de Licitações (AAL) - Brasilia - DF.

3. Os documentos do pré-seleç3o serão recebidos às 10:00 (de_)
horas do dia 09 de novembro de 1978, no endereço citado no
item 2,7. andar.

., Somente podar, o participar dessa licitação as firmas que
possuam, até a data da entrega cios documentos de présoleçâo,
capital social Integralizado no valor igual ou superior a
CrS 40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros).

5. Para essa licitação n3o é permitida a formaç. o de consórcios,
6. As firmas que foram habilitadas nos processos de pré-selecí(o
DT-TUC-064/78e DT-TUC-071 ,'78 ficam dispensadas de
apresentar a documentação prevista nos itens C.4.1. e C.4.2. das
instruções de pré-seleç_o.

7. Somente poderão participar dessa pré-selocão as firmas que
tenham adquirido na Eletronorte as instruções de pré-seleção.
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Informe Econômico
11"Faute de inieux

Ê quase certo que, entre as medidas an-
tlinflaclonárias que anunciará, provável-
mente na reabertura dos trabalhos do Con-
gresso, dia 14, o Presidente Carter proponha
um "teto voluntário" para aumentos, respec-
tivamente de 7% para os salários e de 5,75%
para os preços.

Estes índices foram propostos, «o inicio
de setembro, pelo Conselho de Assessores
Econômicos da Presidência que, de lá para
cá, mudou de opinião, acreditando agora ai-
guns de seus membros que este tipo ãe me-
dida cairá simplesmente no vazio, além de
ter um efeito quase imperceptível sob o com-
portamento genérico da espiral inflacionária.

O problema é que tanto tempo foi gasto
Jatando no assunto e preparando possíveis
medidas contra a inflação, que agora Carter
acha ser tarde demais para mudar de idéia.
Por isso, mesmo em meio a total falta de
entusiasmo de seu staff, ele pretende anun-
ciar tal meta, quanão nada para, pelo menos,
provar que está fazendo algo a respeito da
inflação.

AlalJa quer preço contido

O presidente da Copersucar, Jorge
Wolney Atalla, disse que "o Brasil deve lutar
para que o preço ão café, nessa escassez, não
alcance ínãices altíssimos, como ocorreu em
1977, o que nos trouxe problemas nas ven-
das externas. Devemos lutar por preços nor-
mais, caso contrário voltaremos a ter de en-
jrentar a substituição do café por suceda-
neos em alguns países".

Ele defende uma política de preços nor-
mais no mercado externo e não de altos pre-
ços, como ocorreu no ano passado, fazendo
com que surgissem campanhas contra o café
brasileiro em vários países. Só nos Estados
Unidos, foram lançados vários sucedâneos.

Atalla acredita que o preço do café se
elevará novamente em março próximo, mas
que não deverá atingir a níveis muito ál-
tos, o que acha bom, porque, "para o Brasil,
o preço alto em excesso só traz problemas e
prejuízos".

A subsidiária da Copersucar nos Estados
Unidos, a Hills Brothers, deverá faturar este
ano 300 milhões áe âólares, em função do
sucesso áo high yeld, um tipo áe café mais
econômico ao consumidor, que a empresa
lançou para competir com os sucedâneos sur-
giãos no mercado americano ãurante a alta
do café ão ano passado.

Dassault em Minas

Robert Dassault, filho ãe Mareei Das-
sault, o fabricante dos caça-bombardeiros
Mirage, esteve hd poucos dias no distrito in-
dustrial de Itajubá, para avaliar as possibi-
lidades de instalação de uma fábrica de com-
vonentes eletrônicos, a serem fornecidos â
Helibras, que se está instalando naquela
área.

A Helibras, uma associação do Governo
mineiro com a Aerospatiale, indústria esla-
tal francesa ãe aeronáutica e espaço, imcia-

"rá no próximo ano a proáução de helicop-
teros no Brasil.

Menos empregos no Sul

Pesquisa realizada pela Câmara de Co-
mércio e Indústria áe Caxias do Sul — o
sequnão pólo inãustrial áo Rio Granáe do
Sul — junto a 1 mil 100 empresas, apurou
aue nos primeiros oito meses ão ano, houve
uma redução ãe 1 mil 60 empregos no mer-
cado de trabalho ãa região.

Os setores mais atingidos, segundo a
pesquisa, foram a metalurgia, industria ãe
transportes e implementos agrícolas e cons-
trução civil. A partir de maio, foram sendo
registrados índices negativos na relação ad-
missões/demissões. Em.maio, a diferença pro-
demissões foi áe 231; em junho, 344; emju-
lho, áe 417. Em agosto, para 431 demissões,
não houve nenhuma admissão.

Os empresários da região justificam o
áesaquecimento da economia e a frustração
das safras agrícolas deste ano para o crês-
cente número ãe âesempregos.

Divergência

O presidente da CESP, Luis Marcelo
-Azevedo, afirmou que "documentos enviados

pela CESP ao Governo federal prevêem falta
• de energia no Sudeste, principalmente em

São Paulo, a partir áe 19S3. Nesse ponto, há
realmente uma divergência entre os dados

, da companhia e os do Departamento Nacio-
""nal de Águas e Energia Elétrica e da Ele-
2 trobrás".

Segundo ele, a CESP possui vários es-
.1 tuãos que provam a necessidaãe ãa entrada
... em funcionamento das usinas de Taqua-

rucu, Porto Primavera e Rosana a partir
de 83.

O Sr Luis Marcelo Azevedo viajou ontem
para o Japão, onde presidirá nessa semana
o lançamento de 15 bilhões de ienes (cerca
de Cr$ 1 bilhão 500 milhões) em bônus da
CESP no mercado financeiro japonês.

27 ANOS DE
TRADIÇÃO NA ARTE
DE BEM SERVIR.

Atençlo, Senhor Empresário.
O tempo voa. Daqui a pouquinho, o Natal está chegando. Nao deixo
para a última hora a testlnha de conlraternlzaçao com os seus lun-
cionários. Evito os atropelos dos bares e restaurantes replotos.
Convoque desde já os Especialistas do Bulfet Vianna. E use os
nossos 27 anos de experiência em banquetes, jantares e celas, pa-
ra garantir a tranqüilidade e a alegria de sua lesta de flm-de-ano.

(Bufjfet Vianna Hua Clemente FalcAo, .12, Tijuca.
Tels. 258-0029 e 258-6B92

Nuclebrás acha "dispensável"

informar todos sobre usinas

'i I '"ãssêmp N
CURSO PRATICO DE CORREÇÃO MONFTARIA

DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
(d. acordo tom o DrcrrtoUi n° 1.598/77)

Dever de Corrigir; Base d_ Correção Monetária; Rajtao Au*»
...liar em ORTN; Regiitroí de Correção dc Ativo Pernunen*»
le; Patrimônio Líquido e Estoque de Imóveis, 2) Correção -Fi-

pecifll, 3) Método d_ Correção Direta do_ Saldos das Contas,
•il Método do Razão Auxiliar em ORTN, 5) Baixa de Bens do
Ativo Imobilizado, ó) Determinação do Lucro lnf(acionário t
io Lucro Fcal.

CASOS 5IMUIAD05/TREINAMENT0 EM MODELOS APROPRIADOS

Profs.: MILTON AUGUSTO WALTER/HUGO ROCHA BRAGA
Período: 23/10 s 8/11/78. Horário: 18:30 às 21:30

Local: Rua do Ouvidor, 50 — 12.° andar.

ASSEMP - Soe. Civil Assessores de Empresas Ltda.
Av. Rio Branco n° 133 — grupo 406
Tels.: 252-1983 / 252-58^2 / *252-9!39

MESTIMENT0S
ESTRANGEIROS

O Contro de Trainamento Empresarial astarft promovendo
um Seminário, dealtonivul, aos cuidados do especialista e autor ALBER-
TO XAVIER, para estudo de tudo a problemática da legislação sobre
Investimentos Estrangeiros, desde o ingrosso de capitais no Brasil, seu
registro no Banco Central, ató seu eventual repatriamento, alam de
sugestões práticas relativas à economia fiscal.

Eis alguns tópicos do Programa: Tributação de Técnicas
Estrangeiros: Tributação do Dividendos a Ganhos de Capital; Remessa
da Lucros m Juros ; Tex Cradit; Royalties e Assistência Técnica: Con -
venções Para Evitar Dupla Tributação ; Filiais a Ropresentantos de
Empresas Estrangeiras ; Estatuto do Estrangeiro Residente no Brasil;
Rendimentos Oriundos do Exterior ; Importação e Exportação de Tecno -
logia; Incentivos Fiscais à Exportação.etc. Completo Material didático
e Certificado de Froqüôncia.
LOCAL- R. de Jeneiro — Hotel Nacional — Dia» 12 e 13 de Outubro

SIDERURGIA
O Centro de Treinamento Empresarial está promovendo o Se-

minário "Ettlmuloi è Siderurgia" destinado à análise dos incentivos
existentes para as empresas siderúrgicas, quer na área de importação
(D.L.1.356/74). quer relativas aos proietos de implantação, expan-
sao e modernização de empreendimentos industriais (D.L. 1,137 e
Dec. 74.361), quer ainda dos recentes estímulos criados pelo Dec. Lei
1.547/77 (Crédito especial de IPI para produtores de derivados de
açol.Os vários estímulos serão estudados de forma prática, inclusive
com o detalhamento de um proieto e nova sistemática de aproveita-
mento dos créditos fiscais, bem como os assuntos de interesse das
empresas consumidoras de aço, inclusive na importação analisando-
se especialmente as. atribuições do CONSIDER E CDI a respeito.

LOCAL: R. de Janeiro — Hotel Nacional — Dias 17 e 18 de Outubro

MINGRIOO
O Centro de Treinamento Empresarial fará realizar no Rio de

Janeiro — um Seminário dedicado ao estudo da Legislação sobre Mi
nofação, no qual será examinado o Regime Brasileiro de Exploração
e Aproveitamento de Substâncias Minerais, (autorização, concessão,
licenciamento, matricula e monopólio), forma de obtenção da auto-
rizaçao governamental, requisttos para empresas de mineração, bem
como os Estímulos Governamentais e as Implicações Fiscais relativas
às empresas de mineração nas áreas de Importação, Exportação a
Comércio Interno, inclusive na do I. Renda, e os Incentivos aos Proje-
tos de Desenvolvimento das atividades de Mineração - Dec. Lei 1287.

Serão abordados ainda os financiamentos existentes para a pes-
quisa mineral e os financiamentos à mineração por Bancos de Desen-
volvimento. ANÁLISE DA LEI 6567/78.
LOCAL: R. de Janeiro — Hotel Nacional — Dias 19 e 20 de Outubro
RETIRE A PROGRAMAÇÃO COMPLETA
INSCRIÇÕES EM SÃO PAULO - Rua Libero Barlnrrí. 377 - 22. nntt.
Cj. 2210-Tels. 36.6269 6 36.9041 - e 2 4 2. 91.! 9 242 . 01 ;I9-R J

são Paulo — Lembrando que a complexa so-
clcchule Industrial do hoje dispõe dos seus próprios
meios e órfçãos dc controle e acompanhamento do.s
grandes empreendimentos, o presidente chi Nucle-
brás, Sr Paulo Nogueira Batista, considerou "per-
íeitamente dispensável" qualquer iniciativa no sen-
tido de manter a população informada do anda-
mento de procedimentos rotineiros na execução dc
projetos como os de usinas nucleares.

— Só os gregos, com suas cidades de no máxi-
mo 8 mil habitantes, podiam praticar um proces-
so de decisão e Informação verdadeiramente cole-
tivo. No mundo moderno, não existem ágoras pa-
ra reunir milhões de pessoas. Por isso, não se po-
cie pretender que a população acompanhe o dla-a-
dia da execução de grandes empreendimentos. O
povo tem que julgar a obra dos seus governantes
pelos resultados — disse ele.

O Sr Paulo Nogueira Batista também não con-
sidera necessária a convocação da comunidade cl-
entilica do pais para um debate ou um esclareci-
mento sobre os problemas surgidos nas fundações
da usina nuclear Angra-2, pois "esses problemas
são exclusivamente de engenharia o sobre eles o.s
cientistas não têm condições de opinar, já que a
sua opinião é importante tão-somente do ponto-
de-vista da ciência".

Mesmo em relação aos aspectos puramente ci-
entificos do programa nuclear, o Sr Paulo Noguel-
ra Batista entende que não se faz necessário um
amplo debate com a participação de toda a comu-
nidade cinetiíica brasileira. "Até porque a Nucle-
brás conta com 50 físicos nucleares, número bem
maior do que o de físicos nucleares brasileiros não
pertencentes a seus quadros", circunstancia que
lhe confere representatividade para decidir sobre
qualquer assunto científico afeto ao programa.

Em demorada conversa que manteve com jor-
nalistas de São Paulo, na noite de sexta-feira, o
presidente da Nuclebrás apresentou o caso da
transferência de localização da fábrica de equipa-
mentos pesados da Nuclep (subsidiária da Nucle-
brás) como exemplo de que problemas "muito mais
graves" do que os apresentados pelas fundações de
Angra-2 podem ser resolvidos pela própria empresa
sem que a população chegue a tomar conhecimento
de que eles existem.

Segundo disse, a fábrica da Nuclep foi trans-
ferida do Campo de Roma para Itaguai porque o
sitio originalmente escolhido começou a apresen-
tar problemas para as fundações. "Por isso, muda-
mos a localização. Só que, como ninguém ficou sa-
bendo do motivo, não se armou em torno do fato
o estardalhaço que se vem armando acerca das
fundações de Angra-2", acrescentou.

— Se o motivo da transferência da fábrica da
Nuclep tivesse sido divulgado, não faltaria quem
viesse de público afirmar que estávamos correndo

o risco de fabricar equipamentos empenados, cia
mesma forma que tantos têm manifestado preo-
cupação com as fundações de Angra-2 em razão
da existência de uma margem de erro que consi-
dero baixíssima, pois, das 300 estacas, apenas 14
foram consideradas passíveis de exame, e destas
apenas uma foi condenada.

Mesmo assim, o Sr Paulo Nogueira Batista con-
sidera importante o interesse que a imprensa vem
manifestando pelo problema e até mesmo "as cri-
ticas e as dúvidas manifestadas". A seu ver, esse
é um dos papéis da imprensa. "O que eu condeno
e repilo não são as críticas e as dúvidas, mas o
sensacionalismo que se arma em torno do caso".

CPI nuclear busca dados
fornecidos ao

Bruniliu — O presidente
da Comissão Parlamentar
dc Inquérito sobre o acordo
nuclear, Senador Ita m a r
Franco (MDB-MG) deter-
minou um levantamento de
todas as informações reme-
tklas ao Congresso Nacional
sobre as condições financei-
ras* e comerciais para a exe-
cução do programa.

De «cordo com o Senador
Virgílio Távora (Arena-CE),
o Brasil gastará ..o cumpri*-
mento do acordo cerca de
Cr$ 90 bilhões até 1990. O
Senador Itamar Franco es-
tranhou que até o momento
não tenham sido prestadas
informações ao Congresso
sobre a execução financeira
e comercial do programa
nuclear. Mas, como o levan-
tamento feito logo após a
Instalação da CPI foi suma-
rio, decidiu aprofundá-lo,

Congresso
para submeter o fato a
apreciação da CPI.

O relator da CPI, Senador
Jarbas Passarinho (Arena-
PAi confirmou ontem que
é seu pensamento fazer
uma análise do programa
nuclear, ainda que não con-
sidere mais adequado discu-
tir-se se deveria, ou não, ter
sido iniciado. Ele está certo
de que poderá requerer até
documentos sigilosos e que
o Governo não se oporá a
entregá-los. Pessoalmente, o
Senador Passarinho não
acredita que haja dlficukla-
des para esclarecer a dc-
núncia de que houve um
desvio de 296 milhões de dó-
lares, como noticiou a revis-
ta Der Spiegel e que foi
considerado pela maioria
da comissão como o primei-
ro grande ponto a esclarc-
cer.

MINISTÉRIO DO TRABALHO
Secretaria Geral
PRODEMO — Programa de Apoio ao
Desenvolvimento de Mão-de-Obra

SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL
N? 01/78

AVISO
A Coinisb-o dc li.ilação, constituída pela Ponaria 168/78, de

29 uc iunho de 19/8, do benhor Diretor-Gcral do SENAI-DN, torna pu-
bíco que 

"e 
acha aberta a "CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL

N." 01,78", para aquisição dc equipamento destinado a 12 (dozel
Centros de Formação Protissional, localizados em Peirolina (PE),- Cama-
cari (BA); Belo Horizonte (MG); Contagem (MG); Serra (ES); Nova Iquacu
(RJ); Barra Mansa (RJ); São Paulo (SP); São José dos Campos (SP);
Porto Alecjre (RS); Sapucaia do Sul (RS) e Goiânia (GO), oara as arcas
de Mecânica Geral c de Autos, Eletricidade e Eletrônica, Artes Gr.v
ficas Inslrumenlacão e Audiovisual, estando prevista a abertura da
DOCUMENTARÃO DE HABILITAÇÃO PRELIMINAR para o dia 09 da
i-neiro de 1979, ás 9 horas e das PROPOSTAS para o dia 16 dc ia-
nciro de 1979, às 9 horas, para os itens 01 a 454 e dia 17 de ia-
neirc de 1979, às 9 horas, para os itens 455 a 677, na sede do Departa-
mento Nacional do SENAI, Avenida Nilo Peçanha n.° 50 - 28.° andar,
sala 2809, Rio de Janeiro.

A aquisição de que trata o presente Aviso esta prevista no Termo
de Convênio Complementar, firmado entre o Ministério do Trabalho -
Secretaria Geral e o SENAI, de acordo com o Contrato de Empréstimo
1452/BR, estabelecido entre o Governo Brasileiro e o Banco Interna-
cional de Reconstrução e Dcsenvolvimervfo — BIRD.

A Concorrência se processará obedecendo ao disposto no Decreto-Lei
n.o 200 de 25 de fevereiro de 1967 (Artigos 125 e 144), aos termos
estabelecidos no Acordo de Empréstimo 1452/BR e às normas definidas
no Edital de Concorrência.

Os interessados poderão obter o Edital de CONCORRÊNCIA, demais
documentos e .informações na sede do Departamento Nacional do SENAI,
á Avenida Nilo Peçanha n.° 50 - 25.0 andar, sala 2515, Rio de Ja-
neiro, nos dias úteis, das 9 horas às 12 horas, a partir de 09 de
outubro de 1978 até 20 de dezembro dc 1978, mediante o recolhimento
da importância de CrS 500,00 à Divisão de Administração Financeira
dc SENAI-DN.

Rio dc Janeiro, 03 de outubro de 1978

A COMISSÃO

Telefone para
264-6807

e faça uma assinatura do
JORNAL DO BRASIL

Co
EMPRESA DE PORTOS DO BRASIL S.A. - PORTOBRÁS

ATO CONVOCATÕRIO N9 11/78

Aviso de tomada de preços
A EMPRESA DE PORTOS DO BRASIL S/A. - PORTOBRÁS,

comunica aos interessados, que irá proceder às 15 horas do dia25
de outubro de 1978, TOMADA DE PREÇO para aquisição de uni-
formes, para recepcionistas, telefonistas, motoristas de viaturas, ze-
ladores de portaria, auxiliares de portaria e auxiliares de serviços
gerais.

. As instruções e respectivas especificações de preços, estão a dis-
posição dos interessados no endereço:
EMPRESA DE PORTOS DO BRASIL S/A. - PORTOBRÁS.
Seção de Compras e Licitações.
Setor" cie'Autarquias Sul - Quadra I"- Blocos EeF -~ÍP andar-

• Brasília-DF.
Poderão participar firmas com registro cadastral de habilitação

atualizado de quaisquer órgãos públicos federais.
Brasília, DF., 6 de outubro de 1978.
Serviço de Administração Geral.

1

CURSO INTENSIVO DE
ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
GESTÃO GLOBAL DE EMPRESA - APERFEIÇOAMENTO

O Curso Intensivo de Administração dc Empresas abrange as grandes árcei «dministrativas (Produção,
Finanças, Geral, Recursos Humanos, Mcrcadologia), compreendendo matérias introdutórias para homo-

goneização do grupo e auxiliares proporcionando uma visão global e integrada de todo o complexo

admirtis1rativo-empresari.il,
A QUEM SE DESTINA

Empresários, funcionários de empresas, formados de outras áreas que atuam na administração, estu-

dantes de áreas afins e sobretudo aqueles que náo têm ou liveram oportunidade de freqüentar cursoi

superiores de longa duração.
HORÁRIO

O programa — abrangente no nível de aperfeiçoamento em gcstào de empresa se desenvolverá em

15 semanas consecutivas, aos sábados das 08,00 às 18,00h, para facilitar ainda mais o acesso il

modernas lécnicas administrativas (sem prejuízo de outras atividades do participante).
CORPO DOCENTE

Formado por professores e profissionais que ocupam posição de destaque no magistério superior «

nas empresas, aluando em Faculdades como a Faculdade de Ciências Econômicas de São Paulo, da

FECAP Escola Superior de Administração de Negócios — ESAENSP da FCA Universidade Mackenzie,

Universidade de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas, Faculdades Obietivo etc.

ORGANIZAÇÃO - DIREÇÃO - EXECUÇÃO

O Procx Programa Brasileiro de Desenvolvimento de Executivos — ESAM Escola Superior de Adminis-

tração de Negócios e o ITDE — Instituto de Treinamento e Desenvolvimento de Executivos (credenciado
no CFMO-MT sob o n.° 0276, para os benefícios da lei 6297) promovem esta oportunidade.

CERTIFICADO
As entidades acima emitirão no final Certificado de Conclusão.

INSCRIÇÕES
Programa detalhado, currículo dc professores e outros pormonores devem sor solicitados o mais rápido

possível pelo telefone: 257-7472 — Rio de Janeiro. (*

»
EMPRESA DE PORTOS DO BRASIL S.A. - PORTOBRÁS

ATO CONVOCATÓRIO N? 17/78

Aviso da tomada de preços
A EMPRESA DE PORTOS DO BRASIL S/A. - PORTOBRÁS, comunica aos in-

teressados que irá proceder a TOMADA DE PREÇOS para realização de:
Estudo de Viabilidade Econômica;
E Anteprojeto do Porto de Vila do Conde, no Estado do Pará.
O Capital Social mínimo registrado e integralizado para as empresas interessa-

das é de CrS 2.000.000,00 (Dois milhões de cruzeiros) .sendo exigida sua comprova-

ção dentre os documentos a serem apresentados na Licitação.
As Instruções e os Termos de Referência dos serviços objeto da TOMADA DE

PREÇOS estão a disposição a partir desta data, pelo preço de Cr$ 1.000,00 (Hum
mil cruzeiros) no endereço:
EMPRESA DE PORTOS DO BRASIL S/A.- PORTOBRÁS.
Setor de Autarquias Sul - Quadra I - Blocos E e F -19 andar-Brasília-DF.

Somente poderão participar firmas Nacionais inscritas no Registro Cadastra! de"
. Habilitação da Portobrás, nas categorias 4.1.8.-A e 4.1.8.-B, isoladamente ou em

consórcio com outras firmas Nacionais. As interessadas deverão entregar suas pro-
postas de acordo com o estabelecido nas instruções desta Licitação, às 15 horas do
dia 16 de novembro de 1978, no endereço mencionado,'ao Presidente da Comissão
de Julgamento.

A participação na presente Licitação dependerá de depósito de caução no valor
de Cr$ 400.000,00 (Quatrocentos mil cruzeiros), nos termos da Instrução.

Os prazos para início e conclusão dos serviços não deverão exceder respectiva-
mente 15 (quinze) e 5 (cinco) meses, contados a partir da validade do documento
contratual a ser firmado.

Brasília, DF., 6 de outubro de 1978.

ARNO OSCAR MARKUS
. Presidente.

CONFECÇÕES GUARARAPES: A EMPRESA DO ANO

CONFECÇÕES GUARARAPES S/A. foi escolhida, pela revista
Exame, a Empresa do Ano pelo melhor desempenho em 1977 dentre
todas as empresas brasileiras.
Na foto, o Sr. Nevaldo Rocha recebe a medalha e o diploma das
mãos do ministro Reis Velloso.
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Área mais pobre do país começa a conhecer moeda
De todas as 361 microrregiões

brasileiras a mais pobre, segundo o
critério de renda per capita do Cen-
so de 1370, a Mincradora do Alio Je-
quitinhonha, no Norte de Minas Ge-
rais ,cstá hoje deixando sua condi-
ção dc economia estagnada c primi-
tiva para incorporar-se ao crescimen-
to do país. Desde 1974 começou a se
implantar ali o maior projeto de re-
florcstamento cm área contínua do
Brasil e, segundo seus habitantes,
do mundo: a Floresta Rio Doce, da
Cia. Vale do Rio Doce, que adquiriu
400 mil hectares de terras para o
plantio de eucaliptos e pinheiros.

Isso significou a criação de mais
de 2 mil novos empregos diretos, com
o pagamento de salários monetários
raros na região; a chegada da ener-
gia hidrelétrica; o melhoramento das
estradas e, pela atenção que a área
conseguiu atrair do Governo, a cons-
trução de hospitais e escolas.

Significou também, no entanto,
o deslocamento de populações do
campo, a queda na produção agríco-
Ia, o aumento no custo de vida e,
mais recentemente, a inquietude dos
seus habitantes: dos 2 mil trabalha-
dores que contratou, a Vale demitiu
este ano mais de 1 mil 500, criando
a figura nova na região do desem-
prego urbano.

Mineradcra do Àlfo Jequitinhonha (9.338 km2)
LJ Área de. reflorestamento (5.480 km2

—— Fronteira municipal

lík 
'£ W GraoMogòl u^ \
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Em menos de quatro anos, quatro companhias de
reflorestamento, lideradas pela Florestas Rio

Doce, compraram 59% da área da microrregião,
alterando toda sua estrutura social e econômica

UI SSO aqui melhorou muito, moço.
Precisava ver antes da chega-
da das reflorestadoras". Com
orgulho, os habitantes de Grão

Mogol, capital de município e centro
principal da microrregião Mineradora
do Alto Jequitinhonha, no Norte de Mi-
nas, apontam para as casas da "cidade
nova" que "a reflorestadora" (a Flores-
ta Rio Doce, da Cia. Vale do Rio Doce)
fez construir para seus engenheiros e
operários especializados. E de fato, em
quatro anos de atividade, a Rio Doce e
outras empresas menores de refloresta-
mento (Santa Terezinha, Metalur, Plan-
tar) mudaram substancialmente o qua-
dro econômico e social que caracteriza-
va aquela área: pobreza extrema (a
renda per capita mais baixa entre as 361
microrregiões do Brasil, segundo o Cen-
so de 1970); alto índice de mortalidade
infantil (275 por mil nascimentos para
toda a região do Vale do Jequitinhonha,
contra 176 para o Nordeste); falta de
infra-estrutura (até 1974 não havia luz
elétrica), e todo o cortejo de problemas
que costuma acompanhar esses indica-
dores.

O que os moradores parecem per-
ceber com menos clareza é a contra-
partida desse tipo de "crescimento ace-
lerado" sobre uma região mais primiti-
va do que propriamente miserável. As
sim, um efeito importante da compra
de grandes extensões de terras pelas re-
ílorestadoras (no total os projetos abran-
jem 548 mil hectares, ou 59% da super-
ficie da microrregião) foi o deslocamen-
to de proprietários rurais de todo o ti-
po, desde latifundiários até pequenos
produtores e posseiros. Isso não deixou
de se refletir na produção de gêneros,
que diminui (a microrregião era auto-
suficiente em arroz, e este ano, apesar
da safra favorável, está tendo que im-
portar de Goiás), e no custo de vida, que
aumentou. Ao mesmo tempo, a distribui-
ção de salários numa área que conhecia
muito pouco a circulação de dinheiro re-
forçou a tendência para abandonar o
campo e procurar emprego nas cidades:
Grão Mogol, o principal centra urbano
de microrregião, tem agora cerca de 4
mil habitantes, enquanto tinha 1 mil 100
em 1975, quando as reflorestadoras co-
meça/ram a empregar trabalhadores lo-
cais. Como diz o presidente da Câmara,
de Vereadores de Grão Mogol, Sr Jota
Froes, "o sujeito hoje não se preocupa

em plantar roça. Ele se preocupa em
ganhar dinheiro".

Funrural
"Vocês conhecem dinheiro? Isso aqui

não é para guardar não. K' para comer,
para comprar remédio. Se vocês guarda-rem, acabam morrendo e o dinheiro fica
ai".

Quem fala assim é Danilo Figueire-
do, representante do Funrural em Grão
Mogol, que está distribuindo as primei-ras pensões de aposentadoria a um gru-
po de 10 camponeses vindos de Josenó-
polis, um distrito do município. Ele con-
tinua, dirigindo-se aos velhos:"Mas também não é para comer de-
mais não. Outro dia um comprou uma
costela de boi inteira, foi comendo com
farinha, não agüentou mais, deitou na
cama e mandou a mulher botar a comi-
da na boca dele até que morreu".

Danilo diz que precisa ensinar isso
a cada grupo que vem da roça, pois de
fato, fora das áreas urbanas, e princi-
palmente entre os mais velhos, a cir-
culação de dinheiro é muito limitada, o
comércio se fazendo na base da troça,
nas feiras, e os serviços na base do mu-
tirão. O chefe do grupo de aposentados,
José Maria de Carvalho, o Jucá, queDanilo apresenta como "o chefe politi-co de Josenópolis", reforça a observa-
ção e diz que "tem muito lugar aí onde
não passa estrada e onde o povo nunca
viu um automóvel. Pode ser difícil de
acreditar mas é verdade".

Durante toda a tarde, os aposenta-
dos circularam pela cidade, um ar vago,
fazendo pequenas compras. Cada um dos
10 tinha recebido como pensão inicial
uma média de Cr$ 6 mil, certamente
muito mais dinheiro que eles tinham
visto em toda sua vida. Os pagamentoseram feitos na agência local do Bra-
desço.

Desemprego

O Prefeito de Grão Mogol chama-se
Domingos Maria de Vasconcellos, da
Arena, como todos os políticos da região.
Ele é também o diretor dos dois hospitais
da cidade, do velho hospital municipal
e do novo, de construção moderna e três
vezes maior, erguido depois da chegada
das reflorestadoras. Domingos é ainda
o proprietário da maior carvoaria da re-
gião, uma outra atividade nova na Mi-
neradora do Alto Jequitinhonha, surgida

há dois anos, quando o preço do carvão
vegetal para as indústrias de gusa co-
uneçou a justificar o frete do caminhão
até tão longe.

Ele é um dos que ressalta a Impor-
tancia do reflorestamento para moder-
nizar a economia e a sociedade local:"tinha, família sem nenhum salário, e
agora tem três ou quatro pessoas em-
pregadas". Manifesta no entanto cer-
tas mágoas em relação às companhias,
principalmente em relação à Floresta
Rio Doce: "eles não dão assistência mé-
dica, não constróem casas para os tra-
balhadores de salário mínimo. Eu era
médico da Vale antes de ser prefeito.
Quando vim para a Prefeitura, disseram
que eu tinha que me licenciar e não bo-
taram ninguém no meu lugar aité hoje.
Eu era o único médico da companhia".

O que mais preocupa o prefeito, no
entanto, é a desaceleração na atividade
da Rio Doce: "Até o final do ano passa-do eles tinham mais de 2 mil pessoas em-
pregadas, e hoje tem menos de 500. Ti-
nham 6 engenheiros, e hoje tem um. Ti-
nham 50 tratores e 15 máquinas de es-
teira, e mandaram tudo para o Sul. Pa-
rece que o preço da celulose caiu, e queeles estão com dificuldade lá na dire-
ção central".

Na sede da Rio Doce em Grão Mo-
gol não há quem queira comentar a
situação. O diretor da empresa na região,
Sr Bazarella, diz que só Belo Horizonte
pode prestar informação, alegando quesuas declarações anteriores à Imprensa
foram distorcidas. Diante de algumas
perguntas insistentes sobre o projeto da
Rio Doce, sobre as fábricas de papel queiam ser implantadas no vale de Jequi-
tinhonha, sobre o destino final da ma-
deira, limita-se a dizer que "não há na-
da definido ainda".

O Barão
Walduque Damasceno Andrade é um

dos grandes proprietários da região. Ele
e seu irmão, Altivo, possuem a Fazenda
Cafezal, de 400 alqueires, onde viveu
Gualter Martins, Barão de Grão Mogol
durante a Colônia. Conta que foi nesse
período, mais exatamente na segunda
metade do século XVIII, que a região vi-
veu seu período mais brilhante, com
grande produção de ouro e diamantes. O
nome da cidade e o título Grão Mogol
viriam justamente de um grande dia-
mante encontrado no rio Itacambiruçu,
quando Gualter Martins tinha a conces-
são para exploração. Grão Mogol era

também o nome de outro diamante en-
contrado na África e que provocou con-
flitos pela sua posse. Como também ali
no Jequitinhonha tinha havido comba-
tes entre garimpeiros independentes e a
Coroa portuguesa pela posse de diaman-
tes, o nome serviu, substituindo a desig-
nação de Grande Amargor que antes ha-
via para a cidade.

Walduque e Altivo não quiseram ven-
der a Fazenda para as reflorestadoras,
apesar das propostas insistentes. Eles
preferem que ela continue na família,
apesar de não ser quase explorada. E
como proprietários antigos e orgulhosos,
eles também têm várias queixas em re-
lação às reflorestadoras. Desde a manei-
ra como as companhias compraram as
terras, anexando às suas glebas grandesextensões de terra consideradas devolutas
pelo Governo do Estado, até o preço que
pagaram por elas — "chegaram a com-
prar o alqueire por Cr$ 100, um preço ri-
dículo" — e a desorganização social quesua vinda provocou: "o pessoal que sai da
roça e vai plantar mudas nos chapadões
perdeu toda a vergonha. Eles passamdias inteiros no mato, separados das fa-
mílias, e os hoifiens e mulheres fazem
tudo ali mesmo, na beira da estrada. Es-
ta cidade está ficando cheia de mães sol-
teiras".

Prodeeor

Nesse quadro de desestabilização so-
ciai e econômica, onde a recuperação da
região se faz de uma forma bastante
traumática, destaca-se um pequeno pro-
grama de ajuda do Ministério da Agri-
cultura chamado Projeto de Desenvol-
vimento de Comunidades Rurais, Pro-
decor. Sem grandes recursos, em acordo
com a Prefeitura local, o programa está
financiando a construção de casas popu-
lares em regime de mutirão e o melho-
ramento da produção dos pequenos agri-
cultores através a distribuição de se-
mentes e fertilizantes, e de assistência
técnica. A comercialização da produção
é garantida por compra da Cobal."Não é nada de espetacular, nada
comparável ao crédito rural do Banco
do Brasil, que aliás não tem agência
aqui", diz Domingos, o prefeito. Mas é
uma das melhores coisas que já aconte-
ceu no Norte de Minas. Tão boa que eu
tenha medo que não dure".

Texto da Gerson Toller Gome*
Fotos de Bazilio Calazans Fernandes

Augusto, o lenhador
e Luís, o carvoeiro

Grão Mogol, Minas Gerais— Augusto Vicente Sà, pos-seiro em Ventania, lugarejo
fora do mapa a oito horas
de marcha a pé da estrada
mais próxima, é um dos 45
mil habitantes da microrre-
gião de renda per capita
mais baixa do Brasil,: Mi-
neradora do Alto Jequlti-
nhonha, no norte de Minas
Gerais, microrregião dc
quatro municípios (Grão
Mogol, Itacambira, Cristália
e Botumirim), que tinha em
1970 (data do último centro i
uma renda per capita anual
de Cr$ 154, correspondente
a Cr$ 1.202 de hoje.

Há uma semana Augusto
não está na sua roça. A úl-
tima colheita foi quase toda
consumida — "só sobrou
mandioca" — e ele veio tra-
balhar como lenhador nas
terras de um dos latifún-
dios da região, a Fazenda
Santo Antônio, onde se ex-
piora madeira para fazer
carvão. Até que termine a
estação seca, o que pode
ocorrer em um ou dois me-
ses, ele e dois de seus seis
filhos ficarão trabalhando

de sol a sol para ganharCr$ 10,00 por metro cúbico
de madeira cortada e empi-
lhada e "juntar um dínhei-.
rinho para fazer o plantioe cuidar da roça até a co-
lheita".

A comida dos três lenha-
dores é fornecida pelo ar-.
muzém do dono da terra,
Expedito Carvalho de Pi-
nho, que ao final de cada
semana desconta o seu va-
lor no pagamento da ma-
deira. As únicas exceções
sã0 a farinha de mandioca,
que eles trazem da roça, e
um ou outro fruto selvagem
como o piqui — uma oleagl-
nosa muito apreciada naregião — e o araticum, es- ,
pécie de graviola. Nem Au-
gusto nem seus filhos sa-
bem muito bem quanto eus-
ta sua alimentação, mas pe-lo preço praticado no arma-
zém da fazenda e pela
qua ntidade consumida é
possivel estimar um valor
em torno de Cr$ 250 para
os três homens durante
uma semana, considerando
a farinha de mandioca ao
preço de mercado:

CUSTO SEMANAL DA DIETA DO LENHADOR
AUGUSTO E DE SEUS DOIS FILHOS

PRODUTO QUANTIDADE PREÇO POR KG DESPESA
Cr$ Oí

Arroí quebrado 6 kg;. 7,00 42,00
Açúcar cristal 3 kgs 4,00 12,00
Rapadura 2,5 kgs 4,00 10,00
Foijío raiado 5,5 kgs 10,00 55,00
Macarrão 3 kgs 10,00 30,00
Toucinho 1,5 kg 35,00 52,50
Ca'e 5 kg 30,00 15,00
Si,l ' kg 3,00 3,00
Farinha de mandioca 7 kg 5,00 35,00
TOTAL 254,00

Gr$ 100 por dia
Curiosamente o milho es-

tá ausente da dieta, apesar
de ser um dos principais
produtos da região, e um
dos mais baratos. Nas voa-
das de beira de estrada en-
contra-se milho* de boa qua-lidade a Or$ 2,50 o quilo,
e quando se pergunta por
que não é mais consumido
as respostas variam entre"dá azia" e "estraga os den-
tes". Uma outra razão podeser a dificuldade de fazer
angu ou qualquer papa de
milho nas condições precá-rias em que vivem os lenha-
dores, morando em cabanas
de folhas de palma (pindo-
ba) no meio dos cerrados.
O milho é usado mais co-
mumente na região paraalimentar porcos e gali-nhas.

A renda dos três lenhado-
res para pagar a alimen-
tação e levar algum dinhei-
ro de volta para casa podeser calculada pela madeira
que conseguem cortar. Se-
gundo Augusto 45 anos pre-sumíveis, um bom dia de
trabalho dá para fazer 10
metros cúbicos em cerrado
de "madeira mole", ou seja,
nos terrenos mais úmidos,
onde é mais fácil trabalhar
com o machado. A Cr$ 10,00
por metro, isso dá Cr$ 100
por dia die trabalho, o queé uma receita bastante alta
para uma região de renda
per capita tão baixa. Entre-
tanto, diz Augusto, não é
fácil cortar 10 metros todo
dia; por vezes as árvores
estão muito distanciadas
umas das outras, e perde-semuito tempo carregando as
toras para fazer as pilhas.Por outro lado, o trabalho
é pesado, o que exclui as
mulheres e crianças e llmi-
ta o rendimento dos lenha-¦dores mais jovens, como o

de Alcene, que tem apenas
17 anos.

Na mesma fazenda onde
Augusto e seus filhos cor-
tam lenha, trabalha e vive
Luis Alves de Araújo, car-
voeiro. Ele, seu irmão eduas mulheres cuidam dosfornos de barro (baterias)
onde a madeira é queimadavagarosamente para produ-zir o carvão que vai alimen-
tar as indústrias de gusa,350 kms ao Sul, na região
de Sete Lagoas. Ao contra-
rio de Augusto, Luis não
ocupa nem possui terras, efica permanentemente jun-to a seus fornos. Embora
tenha uma situação melhor
do que os lenhadores na
parte de alimentação — "de
vez em quando a gente fri-
ta um ovo, uma carne" —
ele não se mostra tão con-
formado com a ;ua sorte,
e reclama dos Cr$ 25,00 queo dono da terra paga pormetro cúbico de carvão.
Acha que merecia Cr$ 30,00,
pois "esse trabalho de forno
precisa de alguma ins-
trução, e não é qualquer um
que sabe controlar o fogo."
Além disso, argumenta, "te-
nho qu° pagar 30 cruzeiros
por dia para o carro de boi
da fazenda que traz a ma-
deira do mato, e o carro
de boi trabalha muito deva-
gar, de modo que às vezes
fico com os fornos para-
dos".

Luis não viveu sempre no
Município de Grão Mogol.
Como tantos trabalhadores
da região ele já procurou
emprego no Paraná, na co-
lheita de café, e também
em São Paulo, onde traba-
lhou quatro anos como ope-
irário da Vigorelli. Só não
ficoou mais em São Paulo \
porque casou e não tinha
como acomodar a família.
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ãfel '7«ás'Luis e Antonia são carvoeiros, e se conseguirem
produzir 50 metros cúbicos de carvão

por semana ganham os dois Cr$ 1500 por mês

Os sucessores do Barão de Grão
Mogol não quiseram vender

para as reflorestadoras a
casa que foi sua, e que hoje

está quase em ruínas
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Augusto Vicente de Sá e seus filhos cortam madeira

na Fazenda Santo Antônio e
esperam as chuvas para voltar a sua roça
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Falecimentos
Rio de

Eugênio Pereira Cor
rola, 4 8 , farmacêutico,
no Prontocor. Natural
do Rio de Janeiro, rcsl-
dia em Copacabana. Ca-
sado com Vanla Lima
Correia, tinha dois íl-
lhos, Dcnlse e Danilo.
Enfarte do miocárdio.

Pedro Qucroz dos
Santos Filho, 08, profns-
sor de educação física
aposentado, no Hospital
Silvestre. Natural do Rio
do Janeiro, residente no
Leblon, era viúvo de Ma-
ria Dolores dos Santos.
Edema pulmonar.

Nelson Moreira da Sil-
va, 52, comerclátiú, no
Hospital de Ipanema.
Natural do Rio de Janel-
ro, residente no Jardim
Botânico, solteiro. Trom-
bose cerebral.

Américo Teixeira de
Oliveira, 74, motorista
profissional aposentado,
na residência, no Enge-
nho de Dentro. Natural
do Rio de Janeiro, era
casado com Nair Lopes
de Oliveira. ParaJa car-
diaca.

Janeiro
Sj/lvlo Vieira dc Vas-

concelos, 33, desenhista
industrial, no Hospital
São Sebastião. Natural
do Rio de Janoiro, rcsl-
dia no Méier. Casado
com Carla Gonçalves de
Vasconcelos, tinha três
filhos — Sylvia, Tereza
e Paulo José, Câncer.

Dorothéa Peixoto da
Silva, 08, na residência,
em Copacabana. Natural
do Rio de Janeiro, viúva
de Francisco J. da Silva,
tinha um filho — Flávio
— e netos. Câncer e in-
suficiência renal crõnl-
ca.

L e n i t a Gomes de
Alencar, 79, na residên-
cia, em Bangu. Natural
do Rio de Janeiro, sol-
telra. Arteriosclerose e
acidente vascular cere-
bral.

Márcia Soares de Car-
valho, 57, no Hospital de
Bonsucesso. Natural do
Espírito Santo, residia
em Olaria. Solteira, ti-
nha um filho, José An-
tônio. Câncer.

Estados
Maria Wilma Kroeff,

69, no Hospital Sanató-
rio Elizabeth, em São
Leopoldo (RS). Natural
de Santo Antônio da Pa-
trulha (RS), vivia há 46
anos em Novo Hambur-
go. Casada com o indus-
trial aposentado Ivo An-
thanásio Kroeff, tinha
dois filhos — Antônio
Carlos, formado em
Ciências Contábeis na
Universidade do Vale do
Rio dos Sinos, em 1973,
e diretor da Finansinos
S.A. Financiamentos e
da Novosinos S.A., am-

bas de Novo Hamburgo,
e Ledy K. Piá, professo-
ra primária do Colégio
Uruguai, em Porto Ale-
gre. Tinha cinco netos.
Trombose cerebral.

Maria Resende Soares,
72, na residência, em
Porto Alegre, de onde
era natural. Fazendeira
em São Francisco de
Paula (RS), era viúva
do Fazendeiro Alberto
Soares, do mesmo muni-
cipio. Tinha um filho,
Teimo Soares, falecido, e
dois netos. Insuficiência
cardíaca.

Jardim
daSaudade Cemitério - Parque
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AVISOS RELIGIOSOS

Mestra tem
apelo para
não se matar

Brasília — "Seu sacri-
fício é enorme perda pa-ra todos e para você. Pre-
cisamos de você viva, Pe-
lo menos, adie a sua
decisão até se comunicar
conosco".

Este é o apelo que está
sendo feito à professoraNaide Alves Pontes, queanunciou a sua intenção
de se suicidar, em Gene-
bra, para onde embar-
cou, em dezembro do
ano passado, depois de
lecionar na PUC de São
Paulo e de trabalhar co-
mo consultora em super-
visão escolar, em Brasi-
lia, no Ministério da
Educação.

Naide pertence à seita
.Anadna Marga, mas os
seus amigos não sabem
há quanto tempo, embo-
ra acreditem que tenha
sido antes de sua viagem
à Suíça. Com 35 anos,
sem pai ou parentes,
Naide teria sido criada
num orfanato paulista e
seus amigos informam
que as últimas cartas
têm sido muito contra-
ditórias: há cerca de três
meses escreveu despedin-
do-se do Ocidente e, há
15 dias, pediu que lhe
enviassem publicações
sobre educação no Bra-
sil.

O apelo está assinado
por seus ex-colegas de
Ministério, Luiz Fernan-
do, Elenir, Zuleide, Al-
dair, Maurício, Helena,
liam, Maria Nebia e
Amabile e por amigos de
São Paulo.

HERMES LIMA
¦JL A esposa D. Nené; o filho Gonçalo Torreal-

" ba; a nora Zuleika; os netos Gonçalo, Ana
Carolina, Rodrigo e Celina de HERMES LIMA
agradecem as demonstrações de carinho e afe-
to recebidas por ocasião de seu falecimento e
convidam os parentes e amigos para assistirem
a Missa de 7.° Dia que farão celebrar segunda-
feira, dia 9 de outubro, às 11 horas, na Igreja
da Candelária.

HERMES LIMA
Wilfred Penha Borges e Esposa, amigos e
consogros de HERMES LIMA, agradecem

as demonstrações de estima recebidas por oca-
sião de seu falecimento e convidam os parentes
e amigos para assistirem a missa de 7.° dia

que será celebrada amanhã, segunda-feira, às
11 horas, na Igreja da Candelária.

MINISTRO
HERMES LIMA

JL, Companhia Paulista de Comércio Marítimo
e suas Associadas, por seus diretores e

funcionários, convidam os parentes e amigos
do Ministro HERMES LIMA para assistirem a
missa de 7.° dia que será celebrada amanhã,
segunda-feira, às 11 horas na Igreja da Can-
delária.

Mãe espanca e esfaqueia os
seus três filhos menores
e depois tenta se suicidar

Em estado de choque, além de fraturas e cor-
tes a faca, três meninos, Maurício, Gibson e Zilmar
de (cinco, três e dois anos respectivamente) foram
internados, ontem, no Hospital Getúlio Vargas, em
estado grave, junto com a mãe, Eleonor Ferreti da
Silva, de 35 anos, que os atacou dentro de casa,
em São João de Meriti, por razões que a polícia ain-
da está apurando.

Leonor tentou o suicídio e agora diz frases des-
conexas, alegando que a família foi atacada. Os vi-
zinhos não viram agressores e um cunhado, Odilon
da Silva, a encontrou sentada na varanda, com duas
crianças ao colo — os três tinham sangue nas rou-
pas. No ataque às crianças, foi usada uma cavadei-
ra com cabo de madeira e uma faca pequena de co-
zinlia.

Carro de escrivão foi usado
no assalto contra policiais

O MARIDO
O pai das crianças, Sebas-

tião Enedino da Silvai che-
gou chorando ao hospital o

só se acalmou quando viu
as crianças, no pronto-so-
corro. Ele esteve fora, du-
rante a noite, trabalhando,
e as crianças foram ataca-
das na manhã de ontem,
por volta das 7 horas.

Uma pessoa que acredita
em fatalidade do destino,
ele não conseguia uma ex-
plicação para a atitude da
mulher: "Como é que a
gente vai saber? O pensa-
mento gira, muda de minu-
to em minuto. O cérebro da

criatura muda. Tem dia quo
a gente tem raiva da gente
mesmo. Talvez ela fez isso
e não sabe que fez".

Sebastião Enedino acaba-
ra de ouvir uma gra-
vação, feita por um repor-
ter que conversou com Leo-
nor. Ela diz que o marido
tinha uma casa e repete,
várias vezes, "lote 127"; fala
em correntes; ameaças do
morte; e, depois, num ata-
que de quatro homens, dois
morenos e dois mulatos, ar-
mados de metralhadoras e
vestidos como soldados da
PM. Tudo mentira, segundo
parentes, amigos e vizinhos.

CONSELHEIRO
DOUTOR JOÃO CARLOS

JACQUES MALLET
(MISSA DE 30.» DIA)

+ 

A Fundação Osório convida a todos aqueles ligados à
Instituição e a pessoa de seu querido amigo a Conse-
lheiro, DOUTOR JOÃO CARLOS JACQUES MAUET, pa-
ra participarem da missa que será celebrada na Igreja
N. S. da Glória do Outeiro, amanhã, dia 9, segunda-

feira, às 10 horas.
ip

JOFFE FERREIRA CLEMENTE
(2.° ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO)

+ 

Cristina, Joffre Jr., Mônica, Alexandre
e Eduardo convidam parentes e ami-
gos para a missa que será oficiada

no próximo dia 12, quinta-feira, às 9h na
Matriz de N. S. de Bonsucesso na Rua Gal.
Galline — Bonsucesso.

O Volkswagen vermelho usado por
dois bandidos no assalto contra uma via-
tura da Delegacia de Homicídios, na tar-
de de sexta-feira, foi localizado ontem e
pertence ao escrlvão-chefe da Delega-
cia de Itaguaí, que está desaparecido.
Seus colegas acham que ele foi morto
pelos assaltantes, mas durante as buscas
de ontem, em toda a Baixada Flunünen-
se, seu corpo não foi encontrado.

O carro estava na Rua Amália Ro-
cha, em frente á Escola Ploripes Rocha,
em Belford Roxo, sem o aparelho trans-
mlssor-receptor da faixa cidadão, e na
porta esquerda estava encravada uma
bala calibre 45. Os bandidos tentaram
atear fogo no carro, usando redutor de
tinta, mas como o veículo estava total-
mente fechado, as chamas não se pro-
pagaram.

Qualro desaparecidos

Toda a policia da Baixada Flumincn-
se, coordenada pelo titular na Delegacia
de Homicídios, Arnaldo Campana, com
o apoio do Departamento de Policia Es-
peclalizada, dá buscas na Baixada, para
localizar quatro pessoas seqüestradas pe-
los dois bandidos, brancos, que tomaram,
de três detetives da DH, uma metalha-
dora e um revólver calibre 32, sexta-feira
à tarde, em Vila de Cava, Nova Iguaçu,
durante as investigações sobre a morte
do juiz Luis Carlos Rangel de Carvalho.

Os quatro desaparecidos são um ca-
sal, que Já estava com os assaltantes
quando eles investiram contra os poli-
ciais, o Sr Jorge de Andrade — seques-
trado quando ajudava os policiais da DH
nas investigações do juiz Luís Carlos
Rangel, de Três Rios — e o escrivão —
chefe de Itaguai, Antônio Eliú de Albu-
querque Melo.

Na semana passada o Juiz Luís Car-
los Rangel foi seqüestrado na saída do
Porum de Três Rios, por três homens,
dois pretos e um moreno, que seqüestra-
ram, logo após, duas menores, às quais
violentaram depois de matarem o juiz,
deixando seu corpo em Nova Iguaçu. O
carro do Juiz foi igualmente incendiado
e abandonado na Estrada Federal de
Tinguá, a quatro quilômetros do local
onde foi encontrado o carro de Jorge.

O Volkswagcn-vermclho com o piás-tico da escola de samba Beija-Plor foi
encontrado abandonada ontem, em Bel-
ford Roxo. Sua placa é RM-8095 e per-
tence ao escrivão de Itaguai Antônio
Eliú Albuquerque Melo. Os colegas deste
foram ao local para reconhecer o carro
e Informar que Eliú saiu da delegacia de
Itaguaí às 15h de sexta-feira, para ir a
um curso na Academia de Policia. Ele
não chegou nesse local, nào retornou à
Delegacia e nem foi para casa.

O detetive de Itaguaí, Carlos Júlio,
chorando, disse que "meu colega já está
morto a esta altura". José Lopes, tam-
bém daquela delegacia, pensa da mesma
maneira.

A Delegacia de Homicídios tem duas
pistas importantes para localizar os três
assaltantes que seqüestraram e mataram
o Juiz de Três Rios, Luis de Carvalho
Rangel, e violentaram duas menores: um
é alto e não tem parte da orelha esquer-
da e os três estiveram presos durante
oito anos e sairam da prisão há um mês.

O relato das menores L. M. A. de 14
anos, e L. M. R. de 13 anos, deixa claro
que o assassínio só ocorreu porque os
bandidos temiam ser delatados pelo Juiz.
Antes de assassiná-lo, os bandidos dis-
cutiram quem daria os tiros.

Contaram as menores, em seu depoi-
mento na Delegacia de Homicídios, que
os três bandidos — dois mulatos baixi-
nhos e um alto, com apenas parte da
orelha esquerda, uma verruga no lábio
superior e cicatriz na barriga — chega-
ram no Chevette RJ BO-1075 no sábado
à noite no Monumento da Serra, em Mi-
guel Pereira, onde as menores estavam1 com seus namorados, dizendo que eram
policiais e dando tiros para o alto.

A Secretaria de Segurança informou,
ontem à noite, que o Juiz de Itaguaí, Sr
Reginaldo de Carvalho, pediu garantias
pessoais e para a sua família, assim co-
mo para a Delegacia Policial do Muni-
cipio, pois vêm recebendo telefonemas
ameaçadores. A informação não.revela,
porém, o tipo de ameaça que o Juiz e os
policiais daquela região vêm recebendo.

Ainda à noite, em contato com a re-
sidência do Juiz Reginaldo de Carvalho,
a pessoa que atendeu o telefone pediu
para saber qual era o assunto. Consultou
o Juiz e respondeu que tudo não passava
de simples boatos.

Batida de caminhão c Kombi
ide frente mata 4 e fere 8

JORGE KARDOS
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

Diamela Rosa Kardos (Maria do Céu), Car-
los Alberto e Tânia, João Carlos Caminha,
Lúcia Deior e as famílias Manoel e José
Bezerra da Silva agradecem as manifesta'-

ções de pesar e carinho e convidam para a missa de
7° dia que será celebrada dia 9 (2a.-feira) às 10
horas na Igreja Santa Mônica à Rua José Linhares —
Leblon. (P

Quatro pessoas mortas e oito feri-
das em estado grave — entre as quais
dois menores, um de 14 anos e outro de
15 anos — internadas no Hospital Souza
Aguiar, foram os resultados, ontem, de
uma colisão de frente, na Avenida Joa-
quim Costa, em Belford Roxo, entre uma
Kombi e um caminhão Mercedes-Benz.

Já no Km 27 da Rodovia Presidente
Dutra, o choque do Opala Caravan, diri-
gido pelo engenheiro da Companhia Si-
derúrgica Nacional, Luis Chagas Gomes
Lázaro, contra uma árvore, resultou na
morte de sua filha de quatro anos, Cris-
tiane Pessoa Lázaro. O engenheiro e sua
mulher, Elizabeth Pessoa Lázaro, estão
internados em estado grave no Hospi-
tal Nossa Senhora de Fátima, em Nova
Iguaçu, ele com uma perna amputada e
a mulher com traumatismo craniano.

Na Avenida Joaquim Costa, no bair-
ro Areia Branca, em Belford Roxo, a co-
lisão de frente entre o caminhão Mer-
cedes-Benz, dirigido por Antônio Ferrei-
ra Guimarães e a Kombi dirigida por
Luis Gonzaga Martins, resultou em qua-
tro mortos e oito feridos. Os mortos são
o motorista Luís Gonzaga Martins, José
Pinto de Araújo, Pedro Miranda dos San-
tos e Alfredo Rodrigues Lessa, todos
ocupantes da Kombi.

Ficaram gravemente feridos e es-
tão internados no Hospital Souza Aguiar,
Jorge Nascimento, de 15 anos; Telielson
Ferreira de Castro, de 15 anos; Humber-
to Simões, Evaristo Ferreira de Castro,
Gilberto Fernandes de Castro, Vandcr-
lei Guimarães, Antônio Ferreira Guima-
rães e Sebastião Souza de Jesus.

DIVA MARIA S. DE SAMPAIO
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

Frank Santos de Sampaio, Sabrina e Karen; Luiz Lorenzo Raices, Renee e filhos;
Mario Henrique Marques, Gisele e filhos; Aurora Araújo Santana e Dinah San-
tos de Sampaio, agradecem as manifestações de pesar recebidas pelo faleci-

mento de sua querida e inesquecível DIVA e convidam os demais parentes e amigos

para a missa que será celebrada amanhã, segunda-feira, dia 9 do corrente às 11:30
horas na igreja de N. S. do Carmo à Rua Primeiro de Março.

Telefone para
264-6807

e faça uma
assinatura do

JORNAL

DO BRASIL

ERNANI LEILOEIRO
HORACIO ERNANI THOMPSON MELLO

6? MÊS
Os funcionários de ERNANI Leiloeiro, DUARTE Leiloeiro e Palácio dos
Leilões, convidam seus amigos e clientes para a missa de 6.° mês de
falecimento de HORACIO ERNANI THOMPSON MELLO a realizar-se
ro dia 9 de outubro de 1978, às 11 hs., na Igreja de São José, à Rua

de Março. (p

¦fr

FÉLIX MOREIRA AAUINOS
(FALECIMENTO)

+ 

Amancia Garcia, Waldir Moreira Garcia Sra. e filhos,
Arnaldo Ottino e Sra., convidam para o sepultamento
do seu querido esposo, pai, avô e sogro FÉLIX MUI-
NOS, a realizar-se hoie, dia 8 às 11 horas, saindo o fé-
retro da capela Real Grandeza n.° 6 para o Cemitério

de São João Batista.

HORACIO ERNANI THOMPSON MELLO
ERNANI LEILOEIRO

(MISSA DE 6.° MÉS)

+ 

Paulette Keller Thompson Mello, Horacio Ernani de Mello Neto, Carmen
Lúcia B. Rodrigues de Mello e Filhos, Odaléia Keller Thompson Mello
Guimarães, Mario Campos Guimarães e filho, Roberto Keller Thompson
Mello, Odaléia Thompson Mello e Selina Keller, convidam parentes e

amigos para a missa de 6.° mês de falecimento de seu saudoso e inesquecívei
esposo, pai, avô, sogro, filho e genro HORACIO ERNANI THOMPSON MELLO a
celebrar-se no dia 9 de outubro de 1978 às 11 hs., na Igreja de São José, à
Rua 1.° de Março.

BALTHAZAR DE AROEIRA NEVES
(20.° ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO)

Theotonia Dias Costa Aroeira Neves,
Vicente Dias Costa Aroeira Neves e
família, Rogério Dias Costa Aroeira

Neves e senhora, demais parentes, convidam
para a missa que fazem celebrar em inte.n-
ção do inesquecível BALTHAZAR, falecido em
08.10.1958. A missa será celebrada dia 09,
segunda-feira, às 9,30 horas, na capela do Co-
légio Militar, à Rua São Francisco Xavier, 267.

Tr

HERMES LIMA

+ 

Cyro Silveira Rocha, Afonso Henriques de
Brito, senhora e filhos, Luiz Dias Ferreira
e família (ausentes), sobrinhos de HERMES
LIMA agradecem as demonstrações de ca-

rinho recebidas por ocasião de seu falecimento e
convidam os parentes e amigos para assistirem à
Missa de 7.° dia que farão celebrar segunda-feira,
dia 9 de outubro, às 11 horas, na Igreja da Cande-
lária.

MINISTRO HERMES LIMA
(SÉTIMO DIA)

A Confederação Nacional do Comércio e seu Conselho Técni-
co, consternados com o falecimento de seu ilustre amigo e
conselheiro Ministro HERMES LIMA, convidam para a missa

que, em intenção de sua alma, será celebrada segunda-feira, dia 9,
às 11 horas, na Igreja da Candelária.
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üttp/ione aproxima-se do disco a puro galope com seu jóquei quieto Aporema deve ganhar a prova mais importante deste fim de semana

Euphorie vence clássico
paulista e confirma
enorme superioridade

São Paulo — Euphorie
(Prudente em Candle), de
propriedade do Haras Ex-
?ert, treinada por W. Gar-
cia e conduzida por João
Manoel Amorim, venceu on-
tem com toda a facilidade

clássico Antônio de As-
sumpção Netto, corrido em

mil 800 metros em pista
de grama leve. A filha de
Prudente fez o percurso em
Im51s8/10 e pagou 0,13. A
dupla 13, defendida por
Arctic Queen, teve rateio de
0,25 e os placês (3) 0,11 e
(1) 0,18.

Caldaia tomou a ponta
na partida, com Guest Star
na segunda colocação, mas,

.na reta oposta, Euphorie
assumiu a tercei ra colo-
cação, com Caldaia, que ter-
minou o páreo em oitavo
lugar, se distanciando. A
carreira permaneceu inalte-
rada até à entrada da reta,
quando a favorita aumen-
tou o ritmo e dominou as
adversárias. No painel,
avançaram Arctic Queen e
Lets Fly, com a primeira
assumindo a segunda colo-
cação. Houve então recla-
mação para esta posição,
mas a Comissão de Turfe
confirmou o resultado. O
movimento de apostas foi
de Cr$12 milhões 375 mil
856 e os portões arrecada-
ram Cr$ 4 mil 422. O betting
duplo exato não teve ga-nhador, acumulando a
quantia de Cr$817 mil
7775,20.

Aprox. Ç.l,79 Páreo - 1 800
CrS 33 mil
Cias». Pres. Antônio T. de Assumpçâo
Netto

19 Euphorie, J. M. Amorim
2? Arctic Queen, L Yanez
3? lets Fly, J. Dacosta
49 Guest Star, L. C. Silva
5? Adeousa, F. Maia
69 Ia Grise, J. Garcia
79 Hina Light, E. Le Monír F.
89 Caldaia, L. Cavalheiro
99 /eannette Cherie, I, Quintana

Tempo: 1*51 "8/10 - Vencedor:
Cr$ 0,13 - Dupla: (13) 0,2S - Placês:
(31 0,11 (1) 0,18 - Prop. Stud Expert.
Treinador: W. Garcia - Filiação:
Prudente cm Candle. Criador: Haras
cxpert.

CrS

RESULTADOS
1? Páreo
míl

1 800 m - AL - CrS 58

19 Ashland - I, Quintana
29 Citova - J. M. Amorim
39 Love In Sight - J. Dacosta

Tempo: 1'56"5/I0 - Vencedor:
Cr$ 0,36 - Dupla: (12) 0,27 - Placês:
(D 0,16 e (2) 0,12 - Proprietário
e crindor: Haras Serrano — Treinador:
A. J. Mariani Neto — Filiação: Ne-
groni em Pepa Bandeira.

CrS 3329 Páreo - 1 300 m - ALmil
19 Assüpa - J. Almeida
29 Federalista - A. Matias
39 Futlaiu - C. Pinon

Tempo: 1'24"5/10 - Vencedor:
Cr$ 0,16 - Dupla: (12) 0,28 - Placês:
O 0,12 e (2) 0,18 - Proprietário e
criador: Haras Eduardo Guilherme -
Treinador: O. Feijó Neto — Fii
Orlile em Suicia.

Iiaçao:

39 Páreo - 1 300 m
mil
19 Kalamaki - J. f.
29 Elko - S. Martins
39 Honey Honey - J. M. Amorim

Tempo: 1'I9"3/I0 - Não corre'

- Al - Cr$ 50

Costa

89 Páreo - 1 000 m. - G.l.
58 mil

Betting Duplo-Exato
19 Alexa, R. Penachio
29 Arcaica, I. M. Ribeiro
39 Amadou, L. Yanez

Tempo: 1'00"6/10 - Não correu
Sog Fair. Vencedor: Cr$ 0,22 - Du.
pia: (12) 0,85 - Placês: (1) 0,15 (2)0,32. Prop. Stud Brasilino - Treina-
dor: J. B. Gonçalves. Filiação: Quar-
tier Latin em Quick Solution. Criação:
Haras Inshalla .

99 Páreo - 1521 - 1 500 metro. -
A. L. - CrS 50 mil.
BETTING DUPLO EXATO
19 Blessed Gay, J. F. Costa
29 Além Mar, A. Proença
39 Badajó, F. Cozzelino

Tempo 1'36"8/10 - Vencedor CrS
0,27 (5) 2,21 - Proprietário e Criador:
Haras Gralha Azul - Treinador: E.Gosik _ Filiação: Fenomenal em Ve-
fona.

109 Páreo -1522 - 1 400 metrosA. L. CrS 58 mil.
BETTING DUPLO EXATO
19 Eroticus, J. M. Amorim
29 Gay King, A. Vale
39 Eben, R. Penachio

Tempo: 1'30" - Não correu Fetuc-
cini - Vencedor CrS 0,33 - Dupla
(7) 0,29 - Proprietário Sstud Expert.Treinador: W. Garcia - Filiação:
Zonagre em Tudor Veil - Criador: H.
Expert.

CÃNTER

• Na mesma tarde em que
Alleged venceu pela segun-
da vez os 2 mil 400 metros
do Prix de l'Are de Triom-
phe, outros três clássicos fo-
ram disputados no Hipódro-
mo de Longchamp. O Prix
de "Abbaye de Longchamp,

quilômetro mais impor-
tante do turfe francês, foi
levantada em grande estilo
pela dois anos Sigy, uma
Habitat em Satu, criação do
Comte. Roland de Chambu-
re e propreidade de Mme.
Alee Head. Já recordista
desta distancia em Deauvil-
le, ela deixou vários corpos
atrás do sprinter campeão
Inglês Solinus, ganhador do
King's Stand Stakes e da
July Cup. A milha do Crite-
num de Pouliches, prova
mais significativa do calen-
dário clássico francês reser-
vada às potrancas de dois
anos, foi vendida por Pita-
íia, uma Pittskelly, ganha-
tlora do Prix Robert Pain

runner-up de Irish River
%o Prix Moray. Finalmente,

nos 1 mil 850 metros do
Prix de 1'Opéra, livre de
Reine de Sabá, a quem se-
cundou no Prix de Diane,
a vencedora foi Cistus, uma
Sun Prince.

Lord Ubaldo, quarto co-
locado na milha e meia doClássico Doutor Frontin, se-
rá inscrito nos três quilôme-tros do clássico Derby Clu-
be, no final do mesa Levado
pelo bridão Francisco Pe-
reira Filho, fez partida sua-
ve de 1 mil 200 metros, on-
tem pela manhã, assinalan-
do lm21s2/5, com 40s certos
para a reta de chegada.

Malbor, potro de dois
anos, alojado no Hipódromo
do Cristal, filho do alazão
Albor que teve uma oferta
de compra, feita pelo Stud
A. G. W. de Cr$ 800 mil,
recusada por seu proprietá-
rio, sofreu um acidente no
start'ng-gate, que o afasta-
rá da penca Turfe Gaúcho.
O potro já tinha partidasde 22s para os 400 metros.

Lembretes Aporema, a força do Grande Criterium
para a corrida
de hoje

PRIMEIRO PAREÔ - ÀS 14H - 1 500 METROS - RECORDE - STICK POKER - lm29s _ (GRAMA)

Ideafix — Vencedor: CrS 0,30 — Du-
pia: (24) 0,44 - Placês: (4) 0,19 e
(2) 0,18 - Proprietário: Stud Três Li-
rius — Treinador: F. V. Navarro —
Filiação: Epsom em Tamboara — Cria-
dor: CINDEPE.

49 Páreo - 1 400 metros - AL - CrS58 mil
19 Galalité, K. Nakagami
29 Boswell, J. M. Amorim
39 Ygavasco, F. Cozzolino

Tempo: 1'27"9/I0 - Vencedor: CrS
0,24 - Dupla (14) 0,20 - Placês (4)
0,13 (2) 0,12 - Proprietário: Stud das
Flores — Treinador: D. Garcia — Filia-
ção: Zaluar em Domage — Criador:
Haras Malurica.

59 Páreo _ 1 000 metros - Gl - Cr$
50 mil
19 Naroka, R. Penachio
29 Malaca, I. Rocha

Tempo: 59"5/10 - Vencedor: Cr$
0,24 - Dupla (78) 0,85 - Placês (8)0,15 (7) 0,32 - Proprietário e criador:
Haras Tamandaré — Treinador: E. Go-
kike — Filiação: Comendatore em An-
dree.

69 Páreo - 2 mil moiros - Aprox. G.
CrS 33 mil
19 Pau Brasil, J. Lima
29 Grepaco, J. S. Morais
39 Uru-Mulum, A. Vale

Tempo: 2'06"7/10 - Vencedor: CrS
0,53 - Dupla (58) 5,03 - Placêl (5)0,37 (8) 1,26 - Proprietário: Alberto
Bregmsky - Treinador: J. Moraes -
Filiação: Garbolelo em Palma Real -
Criador: Antônio Luiz Ferraz.

1? Páreo — Apple Honey
volta para turma fraquissi-
ma para sua classe. Trothil-
de correu bem na última,
em tunna mais fraca.
Titsch e Tadita estão muito
comentadas.

2o Páreo — Salanda e In
the Mood são as forças da
carreira. Inspirada corre o
máximo na pista de grama.
Tamarana está em boa for-
ma. Vem de boa atuação.
Indicação, sempre comenta-
da, está bem colocada na
turma.

3? Páreo — Van Goyen
deve ser respeitado neste
páreo. Hara Yew tem boa
campanha. Está bem no pá-reo. Dossier, ãs vezes, apa-
rece correndo muito. Tem
problemas de tendão.

4? Páreo — Fluster tem-
se revelado um cavalo útil,
principalmente na grama.

Narsovian treinou bem em
lm43s para a milha. E' um
nome forte. Querfort está
melhor colocado na distan-
cia agora. Tupiquen está
em páreo favorável. Dig
dug vai leve e corre o máxi-
mo na raia de grama.

5? Páreo — Aporema é o
atual líder da geração e
mostrou que vai à distancia
ao vencer a prova prepara-
tória. Aragonais não teve
um bom percurso na últi-
ma. Garbet venceu clássico
muito fraco. Mesmo assim,
deve ser respeitado. Barinez
fracassou em São Paulo.
Volta bem trabalhado. Euer
foi preparado em Minas.
Tem boas atuações nesta
turma. Tairon, com boa
campanha no Cristal, tem
contra nunca ter visto o
prado da Gávea.

6? Páreo — Graduate está
em boa forma técnica. Ka-
ma Sutra, às vezes, aparece
bem comentado. Social cor-
re bem na grama, apesar de,
aparentemente, ter caldo
uim pouco de estado. Bande
continua trabalhando bem,sem confirmar.

7? Páreo — Beirlioz é ofranco retrospecto do pá-reo. Vem de duas derrotas
ingratas. Stalky é dos no-
mes mais comentados na
Gávea. VermdUon estreia
cercado de esperanças. Ju-
du Ripa tam problemas de
partidor. Está em páreofraco

8? Páreo — Tinian, corre-
dor veloz, pode vencer esta
carreira. Ferreira fracassou
completamente em páreo
algo mais fonte. Pinhal Ra-
lo, apesar dos problemas é
um bom nome na carreira.
Tuareg está em forma téc-
niica das melhores.

99 Páreo — El Trovão é
um dos melhores nomes da
carreira Ispain vem de vitó-
ria firme. Sucre d' Orge vai
tentar distancia menor
Chisum está cada dia em
páreo mais fraco.

109 Páreo — Jupiara está
sempre comentada e cor-
rendo bem. Sre Cat vem do
Vale das Estrelas, mais do
que falada. Bia Bia Brás há
muito não enfrenta turma
tão fraca.

1—1 Apple Honey, G. Meneses 2
2 Opalescír, J. Ricardo ... 9

2-3 Trothilde, A. Ramos ... 7
4 Fraulein Fink, M. Carvalho 5

3-5 Tisch, G. F. Almeida . 4" Tadita, F. Esteves 6
4-6 Melisel, L. González ... 3," Balancia, R, Macrdo . . 1" Manille, F. Pereira . . 8

56 29 (11) Eifo e Dudinka
56 Çstreante
56 29 ( 9) Mezobi e Queen Norma
56 -49 (10) Aristareta e Taymar
56 2? ( 6) Jamarina e Kratie
56 Estreante
56 59 ( 9) Esaga e Jobrasil
56 49 ( 7) Vite e Mezobi
56 59 (10) Aristareta e Taymar

1 600

I 300
I 400
1 500

1 400
1 300

1 400

GL 1'36"2
Estreante

NL I '22"
GU 1'26"
AP 1'36"4

Estreante
AP 1'30"3
NL 1'22"I
GU 1 '26"

F. Saraiva
A. Ricardo
O. M. Fernande»
A. P. Silva
G. F. Santos
G. F. Santos
G. Feijó
G. Feijó
G. Feijó

SEGUNDO PAREÔ - AS 14H30M - 1 40Õ"METRO5 - RECORDE - IL TROVATORE
DUPLA EXATA

- Im22s2/S - (GRAMA)

1—1 Salanda, F. Esteves ... 10 57" In The Mood G.F.Almeida 11 57
2-2 Inspirada, J. Pinto  57

Bala de Ouro, J. Machado 57
Estremadura, C. Amestely 53

3-5 Tamarana, F. Pereira ... 57
Carmelera, R. Freire ... 57
Demilia, J. Ricardo ... 57

4-8 La Barone, E. Freire . . 57
9 Triunfante, O. Rodrigues . 54

10 Indicação, E. R. Ferreira 57

19 (15) Fly Bi Night e I. Queen
19 (13) Origine e Fly By Night I
39 (10) Gogóia e Token Giri
5? { 8) Rogéria o Tamarana
6V? (15) Salanda e Fly By Night
29 ( 8) Rogéria e Muzina Dacha
49 ( 9) Windstorn e Vaniteus»
29 (11) Pakila (CJ)
49 (10) Gogóia e Token Giri
69 (10) Gogóia o Token Giri
6? { 8) Rogéria e Tamarana

1 400
1 400
1 400
1 300
1 400
1 300
1 100
I 300

1 400
I 403)

1 300

GL
AL
Gl
ML
GL
NL
AL
GL
GL
GL
NL

I'26"2
1'29"
i '24"4

.'21 "2
1 '26"2
1'21"2
1'08"2
1'22"5
1'24"4
1 '24"4
•'21 "2

i G. F. Sanlos
I G. F. Santos
| A. Moraies
i J. Marchant

W. Meireles
I G. L. Ferreir*
[ S. d'Amor»

H. Peres
I A. Ricardo
I J. L. 'Pedrosa
I G. Morgado

TERCEIRO PAREÔ - AS 15H - 1 000 METROS - RECORDE - SWÊET 1PY^"^0s~ÃREÍÃr

1—1 Van Goyen, R. Freire . 56
2 Pylos, E. Freire 56

2-3 Hara Yew, F. Pereira ... 58
4 Filósofo, P. Vignolas . 56

3-5 Dossier, J. Pinto .... 10 56
Cordelier, J. Mendes ... 58
Polônio, F. G. Silva ... 58

4-8 I. A Match, G.F. Almeida 56
9 Frogênio. F. Esteves ... 56

10 Xarro, J. Ricardo .... 56

29 (10) Deep River e lt's Match
5° (10) Deep River e Van Goyen
19(9) Democ. e Clemente (CP)
89 (10) Deep River e Van Goyen
29 (10) Abafo e Air Duke

109 (12) Scarsdale e Abafo
99 (10) Deep River e Van Goyen
39 (10) Deep River e Van Goyen
69 (10) Deep River e Van Goyen
99 (15) Dalomito e Abafo

QUARTO PÁREO - ÃS 15H30M
I

1 000
i oco
1 000

1 ooo
1 300

1 300
1 000

1 000
1 000

1 100

NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NP

1'02"
I'02"
1'04"2
i'02"
1'22"3
1-22"
1'02"
1'02"
I '02"
rn."

I
] S. d'Amore
i A. Ricardo
i O. Cardoso

l S. T. Camari
I A. A. Silva

I A. M. Caminha
I M. Canelo
[ O. J. M. Diai
I J. Borioni
| L. Acuna

1 400 METROS - RECORDE - II TROVATORE
- INICIO DO CONCURSO -

lm22s4/5 - (GRAMA)

1-1 Fluster, A. Ramos . . .
2 Lord Johnny, J. Ricardo

2—3 Sir Sloop. F. Pereira ,
4 Nassovian, E. Freire .

3—5 Querfort. E. Ferreira . .
Armando, F. Esteve» .

6 Sino, G. F. Almeida .
4-7 Alares, W. Gonçalves

8 Tupiquen. G. Alves . .
Digdug, R. Macedo . .

56
57
55
56
55
53
56

10 55
55
53

29 ( 7) Agigantado a Sir Sloop
79 l 8) Fobrasa e Easy Love
39 l 7) Agigantado e Fluster
ó? ( 8) Fobrasa e Easy Love
59 ( 7) Agigantado e Fluster

109 11) Valencio e Alares
99 ( 9) Big Skiddy e Open
29 (11) Valencio e Vladivostok
79 ( 9) Big Skiddy e Open
79 (.9) Gay Conq. e Can I Say

1 600
1 600
1 600
1600
1 600
1 300
1 200
1 300
1 200
1 6G0

GL
NL
GL
NL
GL
NL
NL
NL
NL
GL

1 '36"
1'41"2
1 '36"
I'41"2
1 '36"
1'20"1
1'14"
1'20"1
l'14"
i'37""Í^^^SÍS^^^K^

I
S. M. Almeida
L. Acuna
J. L. Pedrosa
A. P. Silva
W. Ailano
W. Aliano
G. F. Santos
N. P. Gomes
S. Morales
S. Morales

1 — 1 Aporema, G. Meneses . 10 56Aragonais, F. Esteves . 1 r6
2 Royal Diadem, M. Vaz . 13 £62-3 Garbet, A. Ramos .... 5 504 laleme, E. Ferreira ... 7 56' Bagdan, F. Pereira .... 11 563-5 Barinez, J. Ricardo . 9 e$

Beagle, D. F. Graça ... 6 56Evolution, A. Oliveira . 12
4-8 Éuep, G. Alves 3

9 Tairon, P. Cardoso ... 8
10 Dorogoy, L. González . 4
I'l Piriápolis, J. Pinto ... 2

12 56
56
56
56
56

19 ( 8) Bagdan e Royal Diadem
49 ( 8) Aporema e Bagdan
89 (10) Tijolo e Don Didi
59 ( 8) Aporema c Bagdan
19 (15) Barinez e Dine Bird

oT? LU} AP°ren1a e R- Diadem
219 (22) Orient Express (CJ)39 (9) Garbet e Hammese
139 (22) Orient Express (CJ)11"? (18) Orient Express (CJ)49 (12) Garve (RS)
99 ( 9) Piriápolis e Bernardo
69 ( 8) Aporema e Bagdan

2 000
2 000
1600
2 OCO
1 300
2O0O

1 6C0
1 600
1 600
1 600
1 600

300
OCO

GL
GL
GL
GL
AM
GL
GP
GP
GP
GL
AL
NL
GL

2'02"2
2'02"2

1 '36"3
2'02"2
1'23"
2'02"3
1*41"
1'37"3
1'41"
1'37"2
1'38"
! '22"
2'02"2

SEXTO PAREÔ - AS 16H30M - 1 400jyjTROS___RECg^r^^TROVATORE - ln,22,4/T

I
F. Saraiv*
F. Saraiva
F. Abreu
H. Peres
O. Cardoso
G. Feijó
F. P. Lavor

I L. Coelho
I W. T. Souza

S. Morales
I W, Penelas

I A. Paim F9
I A. Nahid

1-1 Graduate, A. Garcia . .Valek, D. Neto . .
Impartial, F. Esteves .' .'2-4 Kama-Sulra, J. Ricardo .
Fiou, J. Pinto ....
Tarneko, A. Ramos . . .3-7 Kinetic, G. Meneses . .

8 Social, E. Freire . .
, ,? Arde""«, W. Gonçalves !4-0 Sacris, G. F. Almeida . .11 Abientot, J. Mendes .

12 Hercúrio, H. Vasconcellos
13 Bande, R. Macedo .

57
57

10 57
57

57
56

13 57
12 57

57
57

SÉTIMO PÁREO - ArT7H~^~f

39 ( 6) Long Life e Zé Luiz
109 (11) Cortei o Agradable

109 (II) És Manolo e Idahan
39 (10) Hit Two L. e R. Ruivo
59 (13) Witz e Egocêntrico
819 (II) Cortei e Agradable

139 (14) Nassovian e Salmo
59 (11) Don Fogoso e R. Ruivo
89 (16) Fluster e Brand New
79 (13) Easy Love e Lord Johnny
39 (11) Don Fogoso e R. Ruivo

109 (10) Maior Kid e Egocêntrico
99 (10) Major Kid e Egocêntrico

(GRAMA)

1600
1 100
1200
1 000
I 400
1 100
1 600
1 100
1 400
1 400
1 100
1600
1600

GL I'37"2
NL 1'08"2
NL 1*15*-*
NL 1 '01 "3
AP 1'28"3
NL )'08"2
GM :'38"i I
NL 1'07"3
GL 1'23"2 I
AL T28" I
NL 1'07"3 I
NL 1*41**1
NL 1*41**1

L. Ferreira
E. P. Coutinho
A. Nahid
A. M. Caminhi

í R. Carrapito
! J. Borioni

R. Tripodi
J. E. Souza
N. Pires
G. F. Santoi
M. Canejo
M. Si.va
A. Paim F9

1-1 Berlioz, A. Ramos .... 2
2 Garrucho, J Ricardo ... 10

2-3 Stalky, G. F. Almeida . 1
Súdito, F. Esteves .... 6

3-4 Bahar, J. Queiroz ... 7
Avispado, C. Amestely . 3
Graboski, W. Gonçalves 5

4-7 Vermillon, G. Meneses . 4
Czar Piotr, E. Freire .... 8Judú Ripa, A. Abreu . 9

3m »Mc!Tc??D^."r 
rME5ÜP ~ YARD - lml8i3/53- (AREIA)III ASSEMBLÉIA DAS PARTE5 DO INTEL5AT -

57 |57
55
57
57
57
57
57
57
57

29 (13) Bigbac e Cabedal
4? ( 8) Gly Devil (RS)

Estreante
Estreante

79 (12) Kimuki e Decuju»
69 ( 8j Babilônio e Bigbag

109 (12) Kimuki e Decujus
Estreante

79 (12) Glazon c P. Parisicn
59 (12) Greenesyr»,e Paio Alto

1 400
1 100

1 300
1 600
1 300

1 500
1 300

AL 1'29"1
AL 1'07"2

Estreante
Estreante

AL 1'21"3
GL 1'37**2
AL 1*21 "3

Estreante
AL 1'35"3
NL 1'22"1

J. A. Limeira
A. Nahid
G. F. Santo*
G. F. Santo*
L. Ferreira
S. Morales
G. Ulloa
F. Saraiva
A. Paim F9
O. Cardoso

OITAVO PAREÔ - ÃS 17H30M - 1 300 METROS - RECORDE - YARD - lmÍ8737r^lÂRTÍÃT

1-1 Tinian, S. Silva 58
Ferrler, A. Ramos ... 57

2-3 Citerra, G. Alves .... 57
Brasas'streak F. Esteves 54

3-5 Pinhal Ralo, M. Carvalho 56
Rufo, G. F. Almeida . 54

4-7 Tuareg, G. Meneses . 54
Bororó, J. Ricardo ... 55

.9 C. L'anthony, W. Gonç. 54

49 ( 8) Abominável e João Bi
69 ( 7) amará e Dlcio
59 (10) Tinian c Krinado
69 (12) El Cauto e Xirvan
79 12) El Cauto o Xirvan
29 ( 4) Tupiquom e Embal. (BH)
89 (12) El Cauto e Xirvan
79 ( 9) King Lear e Pinhal Ralo
89 ( 9) Woodstok e Eclético

NONO PAREÔ - ÃS 18H - 1 000 METRÕT

1 200
1 300
1 200
1 300
1 300
1 400
1 300

1 300
1 300

NL
AL
NP
GL
GL
AL
GL
NL
NL

1*14"
1'20"2
1'14"4
1'17"2
1'17"2
1'29"4
1'17"2
1*21 "1
1*21 "2

R. Carrapito
C. Ribeiro
L. Ferreira
A. Paim F9
A. P. Silva
Z, D. Guedes
F. Saraiva
W. Penelas
N. P. Gomei

RECORDE - SWEET SPY - 1 mOOs - (AREIA)

9 56
8 54

1-1 El Trovão, A. Ramos . .
2 Ispain, E. R. Ferreira .

2-3 Pertinente. C. Morgado
Esperanlo, F. Esteves .
S. D'Orgo, R. Maced . .

3-6 Chisum, W. Gonçalves .
Chanfalho, F. Pereira
Soco, P. Cardoso . .

4-9 Vaccares, J. Ricardo .
'0 Itim, L. Januário . .
11 Sir Olé, G. Alves . . .

DÍCIMO PAREÔ - ÃS I8H30M - 1 300 METROS

55
54
57
55

10 55

69 ( 8)
19 ( 8)
39 ( 8)
19 ( 6)

119 (11)
29 ( 8)
39 (11)
99 (11)
89 ( 8)
99 ( 9)
79 ( 8)

Pedrok e Sagittaire
Vasmax e Abre-Alas
Embezzler e Chisum
Voyou e Toberno (BH)
Camelot e Endro
Embezzler e Pertinente
Tio Brasa e Chambord
Campus e Tio Brasa
Embpzzler e Chisum
Girador e Sir Socorro
Embezzler e Chisum

_i_

1 300
12C0

1 000
1100
1 600

1 000
1 000
1 000
1000
1 000
I 000

NL
NL
NL
AL
GM
NL
NL
NM
NL
NL
NL

1*21**1
1'15"4
1*01 "3
1*11 "3
1'39"
1*01 "3
1 '02"3
1'02"4
1'01"3
1*03" 1
1'01"3

J. Borioni
E. C. Pereira
C. I. P. Nunes
A. Paim F9
R. Tripodi
N .P. Gomes
E. Cardoso
O. Cardoso
A. Ricardo
J. D. Moreira
S. Morales

- RECORDE - YARD -
DUPLA EXATA -

1ml8s3/5 - (AREIA)

'~'„ ¦í,uPiara/ O- Rodrigues .. 7 57Kaleça, C. Valgas . ... 3 . 57Ponina, W. Gonçalves . . 5 572-4 She Cat, G. F. Almeida . 1 55
/; Scold, F. Esteves . . .

Saspa, G. Alves ....
3-5 Origine, F. Pereira . . .

1 iíixárdia* A- Abreu ....
6 Bla-Bla-Brés, J. Pinto ..4-7 Gemba, E. B. Queiroz . .Izarra de Bayona, J. Rio 9 57Dulcelhama, M. Carvalho 11 5710 Cartomante, L. González 2 57

12 55
57
55

13 57
57

10 57

29 ( 8)
S9 (13)
49 (15)
29 ( 6)
99 (12)

129 (15)
29 (i3)

119 (13)
79 (15)
69 (13)
3? (16)
69 ( 8)
69 (13)

C. Noratchka o Valeriane
Indicação e Dora Rainha
Igangan e Jupiara
Vineland e Izarra de B.
Vila Royale e Origine
Igangan e Jupiara
In The Mood e Fly By N.
In The Mood e Origine
Igangan e Jupiara
Bebela e Davis Cup
Vineiand e She Cat
C. Noralchka e Jupiara
In The Mood e Origine

1000
1000
1200
1 300
1 400

1 200
1 400
1 400
I 200
1 000
1 300

1 000
1 40O

AL 1'02"1 J. I. Pedrosa
NL lt)3"2 R. Carrapito
NL I'16"2 E. Quintanilha
GL 1'18"4 G. F. Santos
AP 1'29"4 G. F. Santos
NL 1'16"2 G. F. Santos
AL 1 '29" N. Pires
AL 1 '29" N. Pires
NL 1'16"2 M. A. Cabre.-l
NM 1*03-4 E. Cardoso
GL 1'19"4 | R. Tripodi
AL
AL

1'02"1
I'29"

J. Pedro F9
Z. D. Guedas

RETROSPECTO
1.° Páreo — Apple Honey —

Tisch — Trothilde
— Querfort 8.° Páreo - Tinian - Tuareg -

... . , 5° páreo - Aporema - Barinez Ferrier2.° Pareô — Inspirada — Salanda — Tairon
Demilia 6.o Páreo _ Graduate _ Sacris 

9-° P*">° - Chisum - El Trovão

3.° Páreo — Hara Yew — Dossier — Bande ~ Ispain
Van Goyen 7° Páreo — Berlioz Vermillon 10.° Páreo - Jupiara - She Cat

4.° Páreo — Nassovian — Fluster — Stalky - Blá Blá Brás

TURFE - 41

Xadir levanta prova
especial na milha
após reta tumultuada

Após uma reta cheia do partidos, Xadir (Prendi-
man's Creek em Peola), criação do Haras São Qui-
rino da Bela Esperança c propriedade de Newton t
Edmundo Musa, venceu a prova especial na milha,
pista de grama, a quinta e melhor carreira da pro-
gramação de ontem no Hipódromo da Gávea.

O marcador loi completado por Thasos (Felicio
em Viçosa), Van Eyck (King Buck em Mileda), gran-
de favorito e prejudicadíssimo na reta, Hipo (Sabot
em Blue Eyes) e Uirari (Pewter Platter em Urubá).
O tempo do vencedor foi de lm36sl/5.

Resultados
19 Pireo - 1 000 metros — Pista — Al - Prêmio CrS SO mil.

(PROVA ESPECIAL DE LEILÃO)

19 Rudy, G. Meneses  56 1,90 11 8,10
29 Great Bliss, F. Esteves  56 3,10 12 2,00
39 Angaô, G. F. Almeida  56 4,90 13 4,50
49 Jovino, J. Esteves  57 6,00 14 9,70
59 Fantasio, G. Alves  56 8,50 22 9,90

69 Metauro, R. Freire  56 13,50 23 3,00
79 Contraste, E. Alves  56 13,50 24 13,00
89 Kuki Bar, J. Ricardo  56 8,90 33 32,60

Diferença: Paleta e cabeça - Tempo: 1 '02"I Vencedor: (3) 1,90 —
Dupla: (12) 2,00 - Placês: (3) 1,40 e (1) 1,60 Movimento do páreo
Cr$ 516 150,00. RUDY M. C. 3 anos SP Naftol Cole d'lvore - Cria.
dor: Rodolpho Porto d'Ave — Proprietário: Stud Rolcn — Treinador: P.
M. Pioto.

2? Páreo — 1 600 metros — Pista — GL — Prêmio CrS 35 mil

19 Jerlon, t. Januário 58 6,40 II 10,80
29 Abaphar, J. Ricardo 58 8,40 T2 3,20
39 Trouvaille, G. Meneses 56 2,10 13 3,30
49 Thunder, E. Alves 57 6,00 14 3,30
59 Ultimo Trago, W. Gonçalves 58 4,30 22 53,60
69 Bol-Fran, Jz. Garcia 52 7,00 23 7,60
79 Teruz, J. Mendes 58 11,40 24 7,60
89 Kalek, C. Amestely 57 7,00 33 10,30
99 Mata-Sonos, C. Pensabem 57 11,40 34 7,10

109 Dindinho, F. Silva 58 6,00 44 24,70
119 Fangal, R. Freire 55 11,40
129 Bela Bruna, E. R. Ferreira 52 6,40
139 Batsby, D. Neio 56 34,60

Não correram: ARMÊNIO e FETEJADO.

DUPLA EXATA1 (07-06) Cr$ 85,20 - Diferença: Cabeça e 3 corpo»
Tempo: 1 '39" - Vencedor: (7) 6,40 - Dupla: (33) 14,80 - Placês:

(7) 3,50 e (6) 5,10 - Movimento do páreo: CrS 720 520,00. JERLON -
M. A. 5 anos SP — Pomerol e Heráldica — Criador: Haras Vargem Gran-
de — Proprietário: José Luiz de Azevedo Marinho — Treinador: E. C.
Pereira.

39 Páreo — 1 300 metros — Pista AL - Prêmio: Cr$ 30 mil

19 Faleiro, A. Ramos  55 19,30 11 4,90
29 Tuiubim, J. Escobar  57 3,00 12 2,50
39 Latinus, J. Queiroz  58 5,20 13 5,20
49 lord Breck, F. Esteves  54 2.60 14 4,70
59 Curuatá, M. Carvalho  52 26 50 22 10,30
69 Eleorce, L. González  58 3,10 23 8,70
79 Cadil, J. Malta  56 18,10 24 6,80
89 Xênios, M. Andrade  58 7,20 33 35,20

34 11,00
44 45,50

Diferença minima e 3 corpos — Tempo: 1 '21 "4 — Vencedor (6) 19,30
Dupla (13) 5,20 - Placé (6) 6,80 e (I) 2,30 - Movimento do páreo:

Cr$ 702 mil 670 - FALEIRO - M. A. 6 anos - RS - Quintuplo e Arace-
ma — Criador: Haras Vacacái — Proprietário: Flávio Ribeiro Malafaia —
Treinador: N. P. Gomes.

4? Páreo — 1 500 moiros — Pista GL — Prêmio: CrS 46 mil

19 Jacobus, J. Ricardo 56 3,40 11 32,50
29 Grand Canyon, A. Abreu 56 3,20 12 4,60
39 Ezrach, R. Macedo 54 4,00 13 6,10
49 Don Manolo, J. Escobar 54 11,70 14 5,20
59 Turno, G. F. Almeida 56 13,80 22 10,20
69 El Sol, F. Esteves 56 2,50 23 4,20
79 Andrei, G. Meneses 56 10,40 24 3,50
89 Sarrazani, A. Ramos 56 2,50 33 30,50
99 Joshua, A. Oliveira 56 3,40 34 5,40

44 9,00

Diferença: vários corpos e 1/2 corpo — Tempo: 1'30"1 — Vencedor fl)
3,40 - Dupla (14) 5,20 - Placè (1) 2,20 e (6) 2,10 - Movimento do páreo:
CrS 910 mil 600 - JACOBUS - M. A. 3 anos - RJ - Sabinus e Long
Beach — Criador e proprietário: Haras Santa Maria de Araras — Treinador:
W. P. Lavor.

59 Pireo 1 600 - Pista - GL - Prêmio Cr3 45 mil

(POVA ESPECIAL)

19 Xadir, F. Pereira  56 10,10 11 6,70
29 Thasos, G. Meneses  60 7,50 12 3,60
39 Van Eyck, F. Esteves  60 1,40 13 3,30
49 Hipo, A. Abreu  53 14,40 14 2,30
59 Uirari, S. Silva  57 17,80 22 85,30
69 Laringolo, G. F. Almeida  54 7,10 23 13,10
79 Innacio, J. Malta  52 1,40 24 14,70
89 Freitas, J. Ricardo  50 9,20 33 22,60
99 Cash, J. Pinto  59 21,10 34 8,50

109 Dartful, W. Gonçalves  54 5,80 44 33,20
Diferença: Cabeça « 1 corpo - Tempo: 1'36"1 - Vencedor: (5) 10,10 —
Dupla: (23) 13,10 - Placês: (5) 6,20 e (2) 5,60 - Movimento do Páreo
Cr$ 822 140,00. XADIR - M. C. 5 anos - SP Frenchman's Creek PeolaCriador: Haras São Quirino — Propriedade: Newton 8. Edmundo MusaTreinador L. Acuna.

69 Párao — 1 400 metros - Pista GL - Prêmio Cr$ 35 mil

19 Dardillon, G. F. Almeida 58 1,70 11 3 70
29 Pomsix, J. Ricardo 55 4,90 12 3,30
39 Xestec, A. Ramos 56 17,30 13 2,80
49 Oberti, J. Pinto 55 5,20 14 6,90
59 King Blue, D. Guignoni 55 24,40 22 25,80
69 Tzigano, F. Esteves 56 5,80 23 7 30
79 Dupi, J. Malta 53 5,20 24 12,30
89 Herói, R. Freire 55 37,50 33 16,40
99 Pingo Bueno, J. Esteves 56 24,40 34 12 10

109 Eliantar, M. Silva 58 48,70 44 39,39
119 Katiripapo, J. Queiroz 54 15,10
129 Talook, E. Alves 56 17,70
139 Guatós, A. Oliveira 56 18,70
149 Oanaçu, M. Andrade 54 49,70

N/CM. CEDRO DO LYBANO e ClNZANO.

DUPLA-EXATA (01-03) CrS 6,60 - Diferença: 1 corpo e 3 corpos - Tem-
po: 1'24"4 - Vencedor: (1) 1,70 - Dupla: (11) 3,70 - Placês: (1) 1,40
e (3) 2,50 - Movimento do páreo CrS 838 200,00. DARDILLON - M. C.

5 anos — SP Chio e Dala — Criador: Haras Sideral — Propriedade: Stud
Fazendas Pedras Negras: Treinador: G. F. Santos.

79 Páreo - 1 200 metros - Pista - AL - Prêmio CrS 50 mil.

(PROVA ESPECIAL DE LEILÃO)

19 Tarinska, A. Oliveira 56 3,60 11 12,70
29 Tcheca, J. Ricardo 56 2,10 12 2,90
39 Lucky Lucy, M. Andrade 56 14,90 13 4,60
49 Dilma, A. Ramos 56 6,90 14 3,40
59 Terracina, D. Neto 56 32,90 22 19,80
69 Horney Flower, G. F.. A.lmeida 56 4,20 23 8 OO
79 Dubela, G. Tozzi 56 32,30 24 4,90
89 In Credit, R. Freire 56 50,00 33 26,50
99 Jesse Doll, J. F. Fraga 56 19,20 34 9,40

109 Edmeia, J. Machado 56 14,10 44 23 10
119 Cendriluz, F. Pereira 56 10,10

Diferença: 1 1/2 corpo o pescoço - Tempo: 1'16"2 — Vencedor: (9)
Í6? r..Du.ph: "*" 3*40 - Pla,:«: (») '*80 e O MO - Mov. do páreo:CrS 844.840,00 - TURINSKA - F. C. 3 anos - SP - Zuido e Nacr. -r""1"' ~ ¦="—J" »""-*"'- _ Proprietário: Haras Santa Ana do Rio Gran-de — Treinador: A. Morala*.

89 Pirão 1 000 metros - Pista - AL - Prêmio CrS 35 mil.

II ?r"u- CP' „Vi?,no1." 53 5*30 *W0
29 Miaba, E, B. Queiroz 56 2,10 12 5 403? Sunegra, J, Pinto 56 2,60 13 2^50
49 Batuta, L. Corrêa 56 27,80 14 5,00
11 Ier!?r3í. AV R?,m?5 5b 5*60 22 44,10
69 Columbia, C. Valgas 56 26,10 23 6,50
79 Jornalista, G. Tozzi 54 31,60 24 7 7089 Transilvania, L. González 56 5,70 34 4 40
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Carioquinha comanda outra vitória fácil do Brasil
Brasil tem
vantagem
na DaVIS

La Paz — O Brasil está
vencendo a Bolivia por 2 a
0 na zona sul-americana da
Copa Davis de Tênis, com
duas vitórias nas partidas
de simples. O número um
do Brasil, Carlos Alberto
Kirmayr, passou facilmente
por Julian Carlos Alvarado.
ganhando os três sets de
6/2, 6/3 e 6/0, enquanto
Cássio Motta teve alguma
dificuldade para derrotar
Mario Martinez por 6/4, 7/5
e 6/3.

Em Gotborg, na Suécia,
os norte-americanos Stan
Smith e Bob Lutz se re-
cuperam e se impuseram a
Bjorn Borg e Ove Bengtson,
na partida de duplas da
semi-final da Copa Davis.
Com essa vitória, de 2/6,
6/3, 3/6, 7/5 e 6/3, os Es-
tados Unidos ficam na van-
tagem de 2 a 1.

CAMPEONATO MUNDIAL DE BASQUETE

SEMIFINAIS

Ontem
Brasil 108 x 78 Austrália
União Soviética 110 x 53 Filipinas
Iugoslávia 108 x 76 Itália

Hoje
União Soviética Canadá
Iugoslávia Estados Unidos
Austrália llália

Amanhã
Brasil Filipinas
Canadá Estados Unidos

CLASSIFICAÇÃO

1." Brasil Invictos
Iugoslávia
União Soviética

4.° Estados Unidos uma derrota
5.° Filipinas duas derrotai
6.° Canadá três derrotas

Austrália
Itália
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MinlIi/ÜPl Manila — A Seleção bra-
sileira de basquete masculi-
no obteve ontem sua quinta
vitória consecutiva.» Cam-
peonato Mundial ao derro-
¦tar a Austrália por 108 a
78, com iima brilhante
atuação de Carioquinha, o
cestlnha da partida, com 21
pontos. O Brasil folga na
rodada de hoje e volta a
se apresentar nas semlfl-
nais amanhã, enfrentando
as Filipinas.

Mais uma vez o técnico
Ari Vidal provou que conhe-
ce os jogadores de que
dispõe e que sabe fazer as
substituições exatas no mo.
mento cento de ganhai* uma
partida. A vitória de ontem
deu aos brasileiros maior
segurança e tranqüilidade
para os próximos jogos,
polis, contra o Canadá, a
equipe não andou bem, che-
gando a criar uma polêmicaentre os analistas sobre
suas possibilidades de che-
gar ao titulo.

SUBSTITUIÇÕES

Nos primeiros 10 minu-
tos, os brasileiros encontra-
ram lalgumas dificuldades
para sair da marcação im-
posta pelos australianos e
atingiram uma vantagem
de apenas seis pontos (20
a 14). As jogadas de con-
tra-ataque custavam a ai-
eançar o garrafão adversa-
rio e eram desperdiçadas
em arremessos precipitadosou simplesmente perdidas
para a defesa australiana.

Ari Viidal percebeu a falta
de veloeidadie da equipe e
lançou Carioquinha, que,
Imediatamente, passou a
diar mais apoio ao ataque,
com saidas rápidas da defe-
sa, desorganizando por
completo a marcação aus-
traliana, que ora utilizava
zona, ora homem. Os brasi-
lelros tiveram mais folga e
rapüdamenite chegaram aos
59 pontos no primeiro tem-

po, contra apenas 27 do ad-
versário.

Depois da entrada dc Ca_
rioquinha, a equipe acertou
por completo e ele foi o res-
ponsável por 15 dos 23 pon-tos obtidos, em seguida, pe-los brasileiros. Sua substi-
tuição por Fausto ou Mareei
já se tornou uma rotina nas
apresentações do Brasil,
funcionando muito bem
duas vezes: contra a China,
na estréia, e ontem, contra
a Austrália.

Contra Porto Rico e Ca-
nada também houve a subs-
tituição, mas Carioquinha
não entrou bem. Mesmo as-
sim, Vddal provou que sabe
alterar um resultado, e Isso
ficiou provado na vitória so-
bre o Canadá, quando ele
itirou Adilson e colocou Ubi-
rata. Este não só colaborou
de forma decisiva para des-
contar uma desvantagem
de sete pontos como impôs
a vitória por 69 a 62.

Com boa vantagem ainda
no primeiro tempo, os bra-
sileiros iniciaram o segundo
com a vitória garantida e
foram ampliando cada vez
mais o marcador. Ari Vidal
utilizou todos os jogadorese aproveitou para treinar
outras formações da equipe
.brasileira, com Robertão,
Agra e Marcelo Vido, quesó haviam jogado contra a
China.

BRASIL 108
AUSTRÁLIA 78

local: Ginásio do Rizal Stadium,
filipinas. Brasil: Carioquinha (21),
Mareei (16), Oscar (14), Marquinho»
(12), Robertão (10), Gilson (8), Adll-
son (8), Fausto (4), Ubiratã (4), Agr«
(4), Hélio Rubens (4) . Marcelo Vi-
do (2). Austrália: Blicavs (14), Mor-
seu (13), Hodges (11), Dagleish (8),
Forbes (8), Gray (8), Maddock (6),
Mcleod (4), Smyth (2), Sengstock
(2), Walsh (2) e Riddle.

BE.

¦ 
:. ¦ •¦;.'. 

¦¦•¦¦¦¦:¦:¦

Adilson consegue para o Brasil mais Uma cesta na vitória de ontem

Xadrez deve UERJ e Rural decidem
ter mais

Iugoslavos e soviéticos
passam dos 100 pontos

um empate
Baguio, Filipinas — Deve

terminar em novo empate
a 29'a. partida do match en-
tre Viktor Korchnoi e Anato
ly Karpov, pelo título mun-
dial de xadrez. Na posição
suspensa, após cinco horas
de disputa, os jogadores
têm o mesmo número de
peças e chances pratica-
mente Iguais. Karpov conti-
nua vencendo o match por
cinco vitórias a três a par-
tida será concluída hoje e
teve, em seus primeiros 40
lances, o seguinte anda-
mento:

esta semana chave final
do futebol de campo

Korchnoi Karpov

Um raro prazer.

1. P4BD C3BR
2. C3BD P3R
3. P4R P4B
4. P5R CIC
5. P4D PxP
6. DxP C3BD
7. D4R P3D
8. C3B PxP
9. CxP C3B
10. CxC D3C
11. D3B PxC
12. B2R B2C
13. O-O P4B
14. D3T B2R
15. B3B O-O
16. P3CD TRI D
17. B3R B3B
18. C4T D2B
19. BxB DxB
20. TD1D TD1B
21. D3C D3D
22. D4T D2R
23. P3B P3B
24. D2B TxT
25. TxT D2B
26. D3C DxD
27. PxD P4TR

2«. R2B RIR

29. R2R P3C

30. C3B P3T

31. C4T T3B

32 T1TR Bx3D

33. B2B C2D

34. P4CR PxP

35. T8T -I- R2R

36. PxP P4C

37. B3R P5B

38. C3B R2B

39. T7T RIR

40. C4R B2R

A\. Secreto.
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Posição após 40... B2R

O jogo UERJ e Rural,
que será marcado para
esta semana, decidirá a
chave final do Campeo-
nato Carioca Universitá-
rio de Futebol dos jogos
JB/Shell. Já estão cias-
sificadas para a disputa
do l9 a 49 lugares as
equipes da Escola Naval,
da Somley e da UFRJ e
do 59 ao 89 as da Castelo
Branco, PUC e SUAM.

As boas chances que
a UERJ tem de comple-
tar a chave final do
Campeonato, se vencer a
Rural, são devidas à fal-
ta de organização d a
Cândido Mendes, que foi
derrotada ontem por
WO, porque seus diri-
gentes não levaram os
uniformes para os joga-
dores. O juiz ainda espe-
rou meia hora pela che-
gada do material e, me-
mo com todos os jogado-
res presentes, a Cândido
Mendes não pode dis-
putar a vaga.

OUTROS JOGOS
O Campeonato de Xa-

drez terminou ontem, na
PUC, com a virória de
Luís Loureiro, da SUAM,
que conseguiu ganhar
cinco partidas e empatar
uma. O segundo lugar
ficou com William Mo-
reira, da Escola Naval,
seguido de Alfredo San-
tos, da Gama Filho;
Paulo Magalhão, tam-
bém da Gama Filho;
Cristóvão Kobrusly, da
SUAM, e Sérgio Caze-
majou, da PUC. Do 29 ao
69 lugares o número de
pontos foi igual (quatro
vitórias e um empate) e
a clasificação foi feita
pela soma dos pontos
dos adversários.

Na fase semifinal do
Campeonato de Vôlei
Masculino, a equipe da
Gama Filho venceu on-
tem por 3 a 0 (15/4,
15/6 e 15/12) a PUC, na
quadra da Bennett, num
jogo de bom nível téc-
nico que durou 51 minu-
tos. Falhando muito nos
bloqueios e defendendo
mal o fundo da quadra,
a PUC, apesar da bri-
lhante atuação de Ber-
nardo, não conseguiu
segurar o jogo equilibra-
do da Gama Filho que
mereceu a vitória.

vJOGOS
UNIVERSITÁRIOS

Q8P
i\m

Com este resultado a
Gama Filho fica em van-
tagem na sua chave, a
G, e com boas possibili-
dades de ir para a final.
Mas a definição ainda
depende de outros jogos.
Na chave J, a SUAM
também leva vantagem
com a vitória fácil de on-
tem frente a Sílvio e
Souza (15/1, 15/5 e
15/1). Pela' chave H, a
AEVA venceu a Somley
por 3 a 0 (15/13, 15/10 e
15/2).

O jogo entre a Somley
e a SUAM do Campeo-
nato Carioca Universitá-
rio de Futebol de Salão
decidirá quem será o
campeão do torneio. Se
houver empate ou a
Somley vencer, o título
ficará com a UERJ, que
está com um ponto per-
dido, como a SUAM, e se
SUAM ganhar ela será
a vencedora.

Pelo Campeonato de
Tênis, foram realizadas
três partidas das chaves
A e B da 5a. classe. Da
primeira: Mauro Aimei-
da, da UFRJ, venceu
Paulo Figueiredo, d a
UFRJ, por 6/1 e 6/4;
Eduardo Quental a Ro-
drigo Otávio da USU,
por 6/1 e 6/4, e Demos-
tenes Neto, da UFRJ, a
José Cimar, da Escola
Naval, por 6/0 e 6/1; da
chave B, Cláudio Politi
da UFRJ, derrotou Ro-
berto Sacchi, da Escola
Naval, por 6/0 e 6/0; Jú-
lio Guimar, da UFRJ, a
Fernando Amaral, d a
Gama Filho, por 6/2 e
6/4, e Eduardo Cassineli,
da UFRJ, a Ivan Gomes,
da Nuno Lisboa, por 6/1
e 6/3.

Hoje será a decisão do
Campeonato de Andebol
Feminino, com o jogo
Gama Filho e SUAM, no
Palácio do Andebol
Universitário, no Fun-
dão, às 15 horas.

Iugoslávia e União Sovié-
tica também venceram ia-
cilmente as suas partidas
de ontem, ultrapassando a
casa dos 100 pontos. Os so-
viéticos, que já receberam
o apelido de a máquina de
fazer cestas, derrotaram, as
Filipinas por 110 a 53, com
uma apresentação que foi
mais um treino para a par-
tida de hoje com o Canadá,
já que os filiplnos- resisti-
ram parciaQlmiente até o pri-
meiro tempo, quando perde-
ram por 44 a 30.

Um dos fatores positivos
da equipe soviética é o equi-
librio que os jogadores
mantêm numa partida. Na
estréia contra a Austrália,
eles impuseram um ritmo
uniforme de jogo, do início
ao fim e, mesmo quando já
haviam liquidado o adver-
sário, continuaram fazendo
cestas e venceram por 112
a 67. Ontem o fato se repe-
tiu, com a maioria dos joga-
dores marcando mais de oi-
to pontos.

Com a excelente vitória
sobre a Itália por 108 a 76,
os iugoslavos entram hoje
na quadra como favoritos
para o jogo contra os Esta-
dos Unidos. Os italianos se
mostraram cansados e o
técnico Primo Giancarlo
justificou a derrota, afir-
mando que seus jogadores
sentiram os efeitos do em-
penho nos jogos anteriores.
A Itália já não tem mais
nenhuma chance de chegar
ao titulo.

Enquanto os italianos
cansaram, os iugoslavos fi-
caram surpresos com a fa-
cilidade com que chegavam
ao garrafão adversário para
marcar as cestas, a ponto
de o técnico Aleksander Ni-
kolic se irritar com algumas
jogadas perdidas infantil-
mente. Ao final, o técnico
elogiu os jogadores e disse
que a equipe está crescendo
de rendimento e isso pôde
ser visto contra os italianos,
principalmente no segundo
tempo.

Campeonato entra agora
na fase das definições

As vitórias de Brasil, lu-
goslávia e União Soviética
por mais de 100 pontos na
rodada de omitem, pratica-
mente começaram a definir
as três primeiras posições
das semifinais. A partida de
hoje, entre iugoslavos e
norte-americanos, ajudará
mais ainda esta definição,
pois os Estados Unidos já
têm uma derrota e, se per-
deram, ficam fora da dispu-
ta.

Os brasileiros poderão as-
sistir — é dia de folga para
eles — tanto à Iugoslávia
quanto à União Soviética,
adversários das próximas
rodadas, permitindo ao téc-
nico Ari Vidal estudar qual
o tipo de jogo a empregar
contra eles, principalmente
no ataque, que encontrará
uma marcação muito rígida.

FAVORECIDO

Até o momento, nas dtuas
partidas que disputou — se
bem que contra adversários
fracos — os soviéticos mos-
traram uma eficiência fora
do normal nos arremessos
e marcação perfeita em seu
garrafão. Os filiplnos en-
contraram dificuldades de
penetração, marcando ape-
nas 53 pontos, sofrendo 110.
Esta dificuldade de entrar
no garrafão dos soviéticos
foi sentida pelos austrália-
nos, na derrota de 112 a 67.

A Iugoslávia também não
tem oferecido facilidade aos
adversários, vencendo a s
duas partidas das semifi-

nais por mais de 100 pontos.
Contra as Filipinas, eles se
descuidaram e deixaram o
adversário atingir 101 pon-
tos, mas marcaram 117. On-
tem, ataque e defesa estive-
ram mais coesos, obtendo
108 e sofrendo apenas 76.

Mesmo tendo apresenta-
do vários desequilíbrios du-
rante as partidas disputa-
das até agora, os brasileiros
se mantêm entre os três
prováveis primeiros coloca-
dos das semifinais, obtendo
resultados expressivos. Con-
tra o Canadá, houve algu-
ma dificuldade, mas soube-
ram superá-las, e ontem a
atuação foi perfeita na vi-
tória sobre a Austrália.

De certa forma, o Brasil
está sendo favorecido pela
tabela e jogará contra os
Estados Unidos, terça-feira,
sabendo do resultado destes
contra a Iugoslávia. Ao
mesmo tempo, os iugoslavos
enfrentam a União Soviéti-
ca. A partida de amanha
com as Filipinas é fácil até
certo ponto, dando ao Bra-
sil condições de ir para o
jogo com os Estados Unidos
descansado.

Sem dúvida nenhuma, "as
três primeiras colocações
estão entre os quatro, com
os Estados Unidos já em
desvantagem por ter perdi-
do para a Itália, numa par-
tida em que chegou a ga-
nhar por 10 pontos, maa
acabou perdendo por um
(81 a 80),
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Escola Naval espera
recorde sul-americano
de barcos em sua regala

Apesar du perspectiva do
mau tempo, os organizado-
res da 33a. Regata da Esco-
Ia Naval estão otimistas cm
bater o recorde sul-america-
no de barcos competindo
em uma mesma raia. Ano
passado, inscreveram-se e
largaram 532 barcos dividi-
dos em 25 Classes, e, na rc-
gata dc hoje, com largadas
a partir das 13 horas, sâo
esperadas cerca de 600 ins-
crições e aproximadamente
3 mil iatistas.

A presença de vários
campeões do mundo, como
Gastão Brun, os irmãos
Axel e Erick Schmidt e Pe-
dro Paulo Pcterscn, além de
diversos vencedores de re-
gatas internacionais, é uma
garantia do sucesso da com-
petição. Outra das grandes
atrações da prova será o

duelo entre os barcos, de ¦
oceano, notadamente entre
o Krishna. vencedor cm sua
classe da Regata da Bermu-
cfa, o o Tigre, que correu
a última Admiral's Cup e
representará o Brasil na
Two Ton Cup. Como estão
inscritos em classes diícren-
tes, a luta será apenas no
tempo real.

A entrada na Escola Na-
vai será franqueada ao pú-
blico, que poderá assistir a
uma série de festividades
paralelas, tais como: de-
monstração da banda do
Corpo de Fuzileiros Navais,
sessões do planetário, gin-
cana infantil, exposição de
carros antigos e apresen-
tação de corais.

Irmãos Schmidt íoram
destaques em Icarai

Organizada pelo Iate Clu-
be de Icarai, foi disputada
ontem à tarde, na Baia de
Guanabara, a VI Regata
Diretoria de Portos e Cos-
tas, que levou à raia cerca
dc 100 barcos divididos em
20 Classes. Os irmãos Eric
e Axel Schmidt, Ivan Pi-
mentel e Pedro Paulo Pe-
tersen foram os grandes
destaques d a competição,
que apresentou os seguintes
resultados: Classe Oceano
II e III — 1 Krishna, Ro-
berto Pellicano; 2 Mo Hai,
Paelo Plrani, 3 Kakale, Al-
berto Guarich.

Na Classe Oceano (V) a
vitória pertenceu ao Sofer,
de . Carlos Eduardo Carva-
lho; classificando-se a se-
guir: Sacatrapo, de Fernan-
do Koeller, e Flop, de Au-
gusto Gonzaga. Entre os
barcos de oceano, Classe VI,
o Handicap, de Neudo Cor-
rea, superou o Quarter, de
Marcelo Giffoni, que repre-
sentará o Brasil na Quarter
Ton Cup, no final do mês,
no Japão.

Axel Schmidt, o melhor
latista brasileiro na Sema-
na Pré-Olimpica de Tallin,
na União Soviética, foi o
vencedor na Classe Star,
conseguindo superar ao
paulista Fernando Nabuco,
proprietário do Wa-Wa-Too
da Olasse Oceao, e queagora está se dedicando
mais ao Soling e ao Laser.
Ontem Fernando fez boa
apresentação vale. ando de
Star, confirmando sua ver-
satilidade. a terceira colo-
cação ficou com o paulista
Peter Meyer, uma das revê-
lações do Star.

Na Classe Soling, E ri c

Schmidt, que estava agasta-
do deste tipo de barco, se
apresentou muito bem, cru-
zando a linha de chegada
cm primeiro lugar, seguido
de Clóvis Puperi e Francis-
co Fernão. Pedro Paulo
Ptersen confimou seu favo-
ritismo na Classe Finn e
venceu a regata sem pro-
blemas, o mesmo aconte-
cendo com Luis Lebreiro,
primeiro colocado entre os
barcos da Classe 470. A se-
gunda colocação ficou com
seu irmão Ricardo.

Ivan Pimentel voltou a
ser o destaque na Snipe, su-
perando com certa facilida-
de Luis Blumer e Ricardo
Timóteo. Na Classe Pin-
guim, Arcélio Moreira mais
uma vez demonstrou estar
em ótima forma, cruzando
a linha de chegada na pri-imeira colocação, seguido de
Eduardo Garcia e Geraldo
Sasse. Na Tornado, a vitó-¦ria pertenceu a Alexandre
Levi, enquanto Eric Cauzer
ganhava na Sharpie, com
Antônio Apa em segundo.

Valério Gomes, V a 1 m o r
Gomes e Alzir Farias Júnior
foram os três primeiros na
Classe Lightning; Luis Jus-
to, com o barco Bruvia,
venceu na Guanabara, se-
guido do Itacibe, de Karl
Boedner,.

Na Classe Carioca, venceu
Ricardo Rios, Charles Bos-
wort ganhou no Hobie Cat
16 e Roberto Pinheiro no
Hobie 11, enquanto na Cias-
se Optimist os vencedores
foram: Categoria Estreante
— Débora Cavalcanti; In-
fantil — Marcelo Pinheiro;
e Juvenil — Hélio Hassel-
mann.

Liliane fica mal no
Troféu Prenda Minha

Porto Alegre — Desclassi-
ficada na segunda regata e
obtendo a quinta colocação
na terceira, a carioca Lilia-
ne Adler, do Iate Clube do
Rio de Janeiro, ficou numa
posição dificil no II Troféu
Prenda Minha de Vela Fe-
minina para a Classe Laser,
que se encerra esta tarde,
com as duas provas finais
na raia do Clube dos Janga-
deiros, na Capital gaúcha.

Na segunda regata, dispu-
tada na manhã dc ontem,
Liliane Adler se atrasou

Tigres se
saem bem
na estréia

Depois de vencer o Con-
curso Nacional de Saltos,
realizado no último fim de
semana'em Recife, Luiz Fe-
lipe de Azevedo voltou às
pistas cariocas demonstrari-
do que atravessa uma boa
fase. Montando Roxan*s Pa-
ladin, ele venceu a única
prova de ontem à tarde na
Hípica — Tipo Precisão,
com obstáculos a l,30m, ao
cronômetro.

Em segundo lugar ficou.
Elizabeth Assaf, com Pachá,
seguida de Hélio Pessoa,
com Puma. A proVa contou
con oerca de 20 concorren-
tes que ontem disputariam
no Marapendii o Grande
Prêmio Pirão, em homena-
gem ao cavalo campeão
brasileiro de 77, morto em
setembro. A prova foi adia-
da por causa do transito
dificil da Barra da Tijuca
em virtude da Feira de Pro-
vidência e da falta dágua
no clube.

A Comissão Esportiva da
Hípica programou para
hoje quatro provas, aten-
dendo às mais diferentes
categorias de cavaleiros. Pe-
Ia manhã, com inicio às 10
horas, haverá uma prova
para alunos da Escolinha
— Precisão, lm x l,20m e
um desempate ao cronôme-
tro — seguida de uma pro-
va Omnia, aberta a animais
estreantes, juniores, senio-
res e cavalos em recupera-
ção, também tipo Precisão,
l.lOm x l,50m e um desem-
pate.
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Moto faz j]ost e R0l)em Cciensli
vencem Taça Hélio Bar ki
de Golfe no

A chuva não impediu os treinos de motociclismo para a prova de hoje

hoje sua
3.a etapa

Delmar Muniz, da equipe
Only, será o provável vence-
dor da terceira etapa do
Campeonato de Motociclis-
mo do Rio de Janeiro, na
categoria de 400 a 1.300 cl-
lindradas, já que a sua ma-
quina está muito bem pre-
parada e ele largará hoje
no auitódromo de Jacarepa-
guá, na primeira fila, junto
com Ricardo Machado Ro-
triz (BolD*Qr).

Os treinos de ontem fo-
ram tranqüilos e a.s equipes
puderam acertar os últimos
detalhes para a largada de
hoje. A chuva que caiu a
tarde não atrapalhou e os
organizadores esperam uma
excelente corrida nas diver-
sas categorias, porque o nú-
mero de concorrentes o
grande, o que dá maior cn-
fase à disputa.

Na categoria de 50 cc, De-
nilson Vieira Peres
(GarelH/ltal Motoneta) lar-

ga na frente, seguido àf
Saliviano Coelho Branco
(Ego/BM Imóveis). Na 350
ioc, Luismar Muniz (Bras-
tel) sai na frente, já que
tam 27 pontos e seu adver-
sário mais próximo, Nelson
Balestrieri (Ego), que sai
em segundo, tem 20. Na 125
oc, Eduardo Cacnazzo (Ve-
looross) é o pole-position e
favorito para vencer a eta-
pa.

Vários pilotos disputarão
a categoria 350 cc especial,
cuja primeira posição de
largada pertence a Othon
Russo (Wakigawa), seguido
de Jorge Sousa e Admir
João Nascimento.

A dupla Host Gaenzll-
Roberto Gaenzli conquistou
ontem, no campo do Ita-
nhangá, ia Taça Hélio Barkl
de Golfe, depois de superar
os adversários K. Oko-
bayashi e P. Kamatsuda, no
confronto dos escores 1103
últimos nove buracos do
percurso, pois a dupla com-
pletou os 18 buracos dispu-
tados com 139 nel. Host
marcou um cartão de 66
net, enquanto o parceiro
marcou 73. Okobayashl ob-
teve 69 net e Kamatsuda
70.

Rolando Fracalanza e Jo-
sé Godoy Kangussu cumpri-
ram o percurso com 142 net
— o primeiro fez 63 e o
segundo 79 net — classifi-
cando-se em terceiro lugar.
O quarto coube a Mário Es-
perança e Leonardo Lins,
que, com cartões de 77 e
66 net, somaram 143. A
competição f o 1 disputada
em 18 buracos, stroke-play,
e as duplas formaram-se
com um jogador de handi-
cap até 17 e outro de handi-
cap entre 18 e 24. Para ho-
je, está programada a La-
guneada, reunindo equipes
de três amadores e um pro-
íissional, na disputa de 18
buracos, bcsl bali.

NO GÁVEA

Vitor Pinheiro Filho e Lee
Smith dividiram ontem a li-
derança da primeira cate-
goria (zero a 14) da meda-

Itanhangá
lha mensal de golfe, dispu-
tada em 18 buracos, par
point, cumprindo o percursocom 40 pontos. O desempate
será marcado porteriormen-
te, em outra rodada dc 18
buracos, da mesma modali-
dade. Walter Ratto foi o
terceiro colocaido, com 39
pontos.

Na categoria 15 a 24 de
handicap, o melhor escore
foi o de David Moscovite:
43 pontos. Eduardo Faria e
A. Webb empataram em se-
gundo lugar, com 41 pontos.Entre os golfistas de handi-
cap de 29 a 36, J. L. Spipaw
obteve a primeira colo-
cação, ao completar os 18
buracos com um cartão de
40 pontos. A seguir, classifi-
cou-se Atila Carvalhaes, quemarcou 38 pontos na roda-
da.

O calendário de golfe
masculino do clube prosse-
gue hoje com a segunda e
últuna volta da Taça Inter-
national Challenge, em 18
buracos, stroke-play, mixed
foursome. A liderança da
competição pertence ao ca-
sal Marp e Robert
Crawshaw, que terminaram
a primeira rodada com 138
nct. A segunda posição está
com a dupla Hélio Andrade
e .Tony Andrade, que mar-
caram 140 net na volta do
último fim de semana. Isa-
bel Lopes e José Miguel
Fuenzalida ocupam o ter-
ceiro posto, com quatro ta-
cadias de diferença para os
seus antecessores.

muito na largada e acabou
desistindo da prova, poisnão tinha qualquer possibi-lidade de vitória. Ela íoi
prejudicada pelos fortes
ventos, de até 26 milhas,
que provocaram, tanto na
segunda como na terceira
regata, o retardamento por
parte da comissão de larga-
da. Na terceira regata, que
foi disputada à tarde, Lilia-
ne Adler ficou na quinta co-
locação, sempre prejudica-
da pelos fortes ventos.

Felipe cie
volta ganha
outra vez

Os Tigres estrearam on-
tem no Torneio Internacio-
nal de Pólo, no campo do
Itanhangá, disputando por
equipes com um mínimo de
14 gols de handicap, com
uma vitória de 11 a 5 sobre
o Rio Negro, do Uruguai.

Na partida de fundo, a
CDE — Comissão de Des-
portos do Exército — com
Gilton Brilhante em tarde
muito inspirada, venceu o
Ipanema, equipe da Fede-
ração Paulista de Pólo, por9 a 5.

Na primeira partida os
uruguaios jogaram bem
mas sentiram alguma difi-
culdade com os cavalos em-
prestados por polistas cario-
cas e acabaram perdendo
para os Tigres que marca-
ram com Jorge Rangel (seis
gols), Sérgio Figueiredo
(três), Armando K1 a b i n
(um) e Paulo César Tovar
(um)- David Stirling, com
cinco gols, foi o artilheiro
da equipe uruguaia.

A grande surpresa da tar.
de foi a vitória do CDE so-
bre o Ipanema. A equipe do
Exército formou com Gilton
Brilhante 1 autor de cinco
gols), José Luis Lopes (um),
Luis Candiota (três) e Flá-
vio Calvano enquanto os
paulistas jogaram com Ro-
naldo Xavier de Lima
(dois), José Carlos Khalll
(dois), José Adão (um) e
Piácido G. Mcirelles.

Canta,fala,ri e tem um
botão para desligar

ítinca as mulheres tiveram um
concorrente tão sério.
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Começa que este Triplex Sony
tem vários predicados, como as
mulheres prendadas:
um toca-discos, um gravador, um
sintonizador e um amplificador.

O toca-discos é como certas
senhoras:
perfeito. Perfeitíssimo, diríamos.

Com velocidades reguláveis,
sleeper, compensador

antiderrapante, ajuste do ponto
de queda eajuste de altura.

O sintonizador é sincero e fiel
como a primeira namorada.

Ótima sensibilidade. Sintonia
exata.

Uma faixa AM eoutra FM,
mono ou estéreo. E com aquela
fidelidade que a gente passa a
vida buscando.

Neste fim de ano deixe uma
mulher bem feliz, dando a ela
este presente. Ou então, dando
ele para você mesmo.

Um presente alegre, risonho e
maravilhoso como a mulher dos
seus sonhos.

E com um botãozinho para
desligar que mulher nenhuma
tem. Nem mesmo as biônicas.

Triplex Sony HP-279 D.
Com 2 caixas. Ou com 4,
sendo duas opcionais.

Caixa Postal 30618, São Paulo
Tel.: 826.1177
Showroom-Av. Paulista, 1274
Loja 3-S.Paulo-Tel.: 287.0511
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Fluminense vence
mas aplausos são
para o América

Nunes, o artilheiro do jogo, aproveita o passe ãe Cléber e, apesar de receber o combate de Russo, chuta para marcar o seu segundo gol

Vice-campeonato é
difícil hoje para
Lauda e Reutemann

Palmeiras exibe futebol
veloz e objetivo para
derrotar a Ponte Preta

Torcedor mineiro não
se motiva para ver
Atlético x River Pia te

Montreal — A julgar pe-
los treinos oficiais do Gran-
de Prêmio do Canadá, que
será disputado hoje, encer-
rando o Campeonato Mun-
dial de Pilotos de
Pórm ula—1, dificilmente
Niki Lauda e Carlos Rente-
mann conseguirão tirar de
Ronnie Peterson, morto em
Monza, o vice-campeonato
da temporada. Para supe-
rar o piloto sueco, Landa
ou Reutemann teriam caie
vencer o GP de hoje, so-
mando nove aos 44 .pontos
que os colocam agora na
terceira posição. A segunda
colocação lhes daria apenas
seis pontos, Insuficientes
para alcançar os 51 acumu-
lados por Peterson nas 14
provas que disputou este
ano.

Nos treinos que definiram
a ordem de largada, Lauda
classificou-se em sétimo
lugar, enquanto Reutemann
obteve o 12?. Até Mario An-
dretti — que obteve um ex-
celente desempenho cora
seu Lotus durante a tempo-
rada, e garantiu o título
mundial por antecipação —
não conseguiu boa colo-
cação e larga em nono lu-
gar. Jean Pierre Jarrier, um
dos grandes destaques do
último GP, em W a t k i n s
Glen, obteve a pole position
e é apontado como um dos
favoritos, hoje. Emerson Fi-
ttipaldi larga em sexto lugar
e Nelson Piquet em 141?. A
TV Bandeirantes transmite
a prova, a partir das 15h.

DECEPÇÃO
Tanto pilotos, quanto di-

rètores de escuderias, e até

mesmo o próprio construtor
do circuito de lie Nobre Da-
me, sâo unanimes em apon-
tar os Ferrari como os car-
ros mais adequados para o
percurso. Reutemann e Gi-
1 e s Villeneuve treinaram
durante toda a semana na
pista, inclusive alguns dias
sob chuva, o que permitiu
vários testes de pneus.

Apesar de parecer que o
piloto argentino tinha con-
seguido reacertar a máqui-
na na última prova — onde
conquistou o GP dos Esta-
dos Unidos, relembrando
sua excelente atuação do
inicio da temporada — o
Ferrari não esteve bem nos
treinos e todos que o consi-
deravam favorito na prova
de hoje, onde o circuito se
mostra favorável, ontem já
manifestavam dúvidas. Vil-
leneuve saiu-se melhor e
larga em 31? lugar.

Da prova de encerratnen-
to da temporada, hoje, par-
ticiparão 22 pilotos, Inclusi-
ve Ricardo Patrese (larga
em 129 lugar), suspenso do
GP dos Estados Unidos, por
ter sido responsabilizado
pela morte de Ronnie Pe-
terson.

Durante os treinos, foram
eliminados Clay Regazzoni,
da Suiça, com Shadow;
Gaggiani, da Itália, com
Surtees; Aíburo Merzario,
também da Itália, com Me-
zario; Hector Rebaque, do
México, com Rebaque;
Stommelen, da Alemanha,
com Wolf; e Bleetemolen,
da Holanda, com ATS.

Onlem
1. Jean Pierre Jarier (França) Lotus

2. Jody Scheckter (África do Sul) Wolf

3. Gilles Villeneuve (Canadá) Ferrari

4. John Watson (Irlanda) Brabham

5. Alan Jones (Austrália) Williams

6. Emerson Fittipaldi (Brasil) Copersucar

7. Niki Lauda (Áustria) Brabham
8. Hans Stuck (Alemanha) Shadow
9. Mario Andretti (EUA) Lotus

10. Jacques Laffite (França) Ligier

11. Carlos Reutemann (Argentina) Ferrari
12. Ricardo Patrese (Itália) Arrows
13. Patrick Depailler (França) Tyrrell
14. Nelson Piquet (Brasil) Brabham

15. Derek Dali (Inglaterra) Ensign
16. Rene Arnoux (França) Surtess
17. Patrick Tambay (França) McLaren
18. Didier Pironi (França) Tyrrell
19. James Hunt (Inglaterra) McLaren
20. Rahal (EUA) Wolf
21. Keke Rosberg (Finlândia) ATS
22. Jean Pierre Jaboille (França) Renault

São Paulo — O Palmeiras
voiitou a ganhar no Cam-
peonato Paulista exibindo
um futebol veloz e objetivo,
de alta qualidade. A vitória
de ontem à tarde foi contra
a perigosa equipe da Ponte
Preta, por 2 a 0, em partida
disputada no Pacaembu. Es.
curinho, aos 44 minutos, e
Pedirinho, aos 38 do segundo
tempo, fizeram os gols.

O resultado permitiu ao
Palmeiras cnservar a lide-
rança no Grupo D, agora
com 16 pontos ganhos. A
renda totalizou Cr$ 1 mi-
lhão 267 mil 780 '42 mM 331
pagantes) e as equipes
atuaram assim: PALMEI-
RAS — Gilmar; Rosemiro,
Marinho Perez, Alfredo e
Pédrinho; Pires, Ivo e Jorge
Mendonça; Sílvio, Escuri-
nho e Nei; PONTE PRETA
— Carlos; Toninho, Oscar
Polozi e Odirlei; Humberto
(João Paulo), Marco Aurélio
(Lola) e Dica; Afranio,
Dardo e Vandeiiei. Juiz, Jo-
sé Favile Neto.

Como tem feito desde que
assumiu a direção técnica
e ficou sem o centro-avante
Toninho, contundido contra
o Corintians, Filpo Nunes
manteve o chamado "qua-
drado mágico", com Pines,
Ivo, Jorge Mendonça e Es-
curinho, pelo meio-campo.
Entretanto, os quatro avan-
çam sempre em bloco no
apoio ao ataque. A entrada
de Nel pela extrema esquer-
da representou outra mano-
bra inteligente do treina-
dor, embora deixasse na re-
serva o artilheiro da equipe,
Baroninho.-

Durante os treinos da se-
mana, Nei destacou-se e
ontem serviu justamente pa-
ra abrir o esquema defensi-
vo da Ponte Preta, mais
preocupada em explorar os
contra-ataques. Ao final, o
t êcnico Oswaldo Brandão
reconheceu ter errado ao
colocar tamibém quatro jo-
gadores no meio-.campo,

com o enfraquecimento do
ataque. Quando perdia de
1 a 0, Brandão pôs Lola no
lugar de Marco Aurélio, ai-
teração que não deu certo,
o mesmo acontecendo na
troca de Humberto por
João Paulo.

O Campeonato prossegue
hoje e a partida mais im-
portanto será Guarani x
São Paulo, no Estádio Brin-
co de Ouro, em Campinas.
O Guarani lidera o Grupo
C, com 19 pontos ganhos,
enquanto o São Paulo é
também o líder do Grupo
B, com igual número de
pontos. Por aí se conclui
que o jogo tem caracteristi.
cas de perfeito equilíbrio.
Equipes prováveis — Gua-
rani: Neneca; Mauro, Go-
mes, Edson e Miranda; Zé
Carlos, Zenon e Renato;
Capitão, Careca e Paulo
Borges. São Paulo: Valdir
Peres; Antenor, Estêvão,
Bezerra e Mário Vá,lter;
Chicão, Dario Pereiro e Pe-
res; Zequimha, Milton e
Edu. Juiz, Romuaido Aipi
Filho.

Outra partida interessam
te será realizada no Pa-
caemíbu. entre o Corintians
e a Portuguesa de Despor-
tos. O Corintians é o segun-
do colocado no Grupo C,
com 15 pontos, consequen-
tes de uma campanha teè-
guiar. Mesmo assim e des-
falcado de Palhinha, deve
ganhar, pois a Portuguesa
não vem se apresentando
bem.

Completam a rodada:
Santos — líder do Grupo
A (19 pontos) contra o São
Bento, na Vila Beimiro; Bo-
tafogo x Francana, em Ri-
beirão Preto; XV de Jaú x
Marília, em Jaú: América
x Noroeste, em Rio Preto,
Juyentus x Portuguesa San-
tista, na Rua Javart; XV
de Novembro x Paulista, em
Piracicaba; e Ferroviária x
Comercial, em Maraguara.

Belo Horizonte — A me-
lancólica participação d o
Atlético na Taça Libertado-
res da América é motivo su-
ficiente para que seus tor-
cedores festejam desinteres-
sados pela partida contra o
River Plate, esta tarde, no
Mineirão, na qual o time
argentino necessita de uma
vitória para se igualar ao
Boca Juniors, na liderança.

O juiz será sorteado meia
hora antes do jogo, pbdlen-
do ser Juan Silvagno (Chi-
le), Ramon Barreto (Uru-
guai) e José de Castro (Ve-
nezuela). Esta partida mar-
cará a despedida de Mussu-
Ia da direção técnica do
Atlético, uma vez que prefe-
re voltar à supervisão do
time. Marcelo, com AU-
tensão muscular, será subs-
•tituido por Marcinho.

ATRAÇÕES

Dos cinco jogadores que
integraram a Seleção Ar-
gentina no Campeonato
Mundial, a maior atração•:io River Plate é o atacante
Luque, além do goleiro Fil-

Íol. À exceção de Ortiz, que
pertencia ao Grêmio, d e
Porto Alegre, os demais jo-
gadores participaram da úl-
tima Taça Libertadores da
América, vencida pelo Cru-
zeiro.

A delegação do River Pia-
te completou-se ontem com
a chegada do técnico La-
bruna e dos jogadores re-
servas. O lateral Saporiti i>-
cou em Buenos Aires, devi-
do a um problema de colu-
na. Seu substituto será Co-
melles. .

O apoiador J. J. Lopes se
queixou ontem de dores no
braço. Aplesar de o médico
da delegação constatar uma
pequena luxação, a esca-
lação do jogador foi confir-
mada pelo técnico Labruna.
Os times: Atlético — João
Leite; Alves, Márcio, Van-
tuir o Romero; Cerezo, Da-
¦nival e Paulo Isidoro; Mari-
nho, Marcinho e Ziza. River
Plate — Fillol; Comelles,
Perfumo, Passarela e Hec-
¦tor Lopes; Merlo, Alonso e
J. J. Lopes; Pedro González,
Luque e Ortiz.

Jiiquita deixa futebol
se a Caldense perder

O Irreverente treinador
Juquita, da Caldense, cuja
equipe ocupa a liderança
invicta e absoluta do Cam-
peonato Mineiro, prometeu
ontem abandonar o futebol,
caso seu time seja derrota-
do pelo Cruzeiro, hoje, às
16 horas, no Estádio Cristia-
no Osório, em Poços de Cal-
das.

Os jogadories do Cruzeiro,
além de não confiarem no
juiz José Alberto Teixeira,
deverão sair uniformizados
do Hotel Lancaster, pois
não pretendem utilizar o

vestiário da Caldense: Ju-
quita costuma fazer muitos
despachos e espalha subs-
tancias qule provocam irri-
tação na pela dos jogadores
do time adversário.

As demais partidas são:
Araguari x América, Guará-
ni x Vila Nova; Araxá x
Uberaba. A equipe da Cal-
dense, com 11 pontos ga-
nhos, ocupa a 1 i d e r a nç a
com dois pontos de vanta-
gem sobre o América (tam-
bém invicto), tendo vencido
até o Atlético.

São Paulo

Telefone para 264-6807
e faça uma assinatura do
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O Fluminense venceu o
América por 2 a 1, mas
quem saiu de campo aplau-
dido foi seu adversário, que
realizou um magnifico .,e-
gundo tempo, atacando in-
tensamente e merecendo
pelo menos o empate.

Enquanto Doval esteve
bem fisicamente (até o ini-
cio do segundo tempo), o
Fluminense apresentou-se
melhor, mas quando Doval
cansou, não podendo mais
ajudar a coordenação entre
o meio-de-campo e o ata-
que, o time caiu de produ-
ção e foi totalmente envol-
vido pelo adversário.

FUTEBOL DISCRETO

Na verdade, América e
Fluminense não mostraram
um bom futebol. As equipes
erraram muitos passes. Com
Isso, dificilmente se via lan-
ces interessantes. Mesmo
assim, a partida era muito
movimentada porque os jo-
gadores se empregavam
com disposição, correndo o
campo inteiro. Isso pelo
menos servia para dar um
pouco de emoção. O Flumi-
nense aproveitava a veloci-
dade de Pintinho e a garra
de Cléber e Doval para
buscar os lances de gol.

O América ficava recua-
do, aguardando o adversa-
rio e tentava, em contra-
ataques, levar alguma van-
tagem. No entanto, Miran-
da e Edinho estavam fir-
mes na marcação e ganha-
vam todas as disputas con-
tra Silvinho e Mário, os
dois únicos jogadores adi-
antados, no América. Aos
27 minutos, Mário (Flumi-
nense) e Nunes organiza-
ram uma boa troca de pas-
ses pela esquerda. Nunes
invadiu a área e chutou
forte no canto, fazendo 1 a
zero. Até o fim do primei-
ro tempo, o Fluminense
continuou dominando, mas
falhava nas conclusões.

No segundo tempo, Tadeu
sentiu o tornozelo e foi
substituído por Dário. Com
jogadas rápidas, o meio-

Oldeinárib Tóügúinhó
dc-campo continuava apol-
ando bem o ataque e, ao*t
sele minutos, numa jogadacom Cléber, Nunes aumen-
tou para 2 a 0. Logo depois,
Doval começou a diminuir
o ritmo de jogo, deixando
de dar combate aos jogado-
res do América. Isso facill-
tou o trabalho de Aillon,
César c Gerson Sodré, qu»
passaram a apoiar com
mais freqüência o seu ala-
que, sem problemas de
marcação. Com a vanta-
gem de dois gols, o Flumi-
nense preferiu se defender,
enquanto o América crês-
cia. Aos 16 minutos, Rei-
naldo diminuiu a diferença
para 2 a 1, após vários lan-
ces de perigo dentro da
área.

Depois deste gol, o Flu-
minense não conseguiu
acertar mais uma jogada,
enquanto o América, tran-
quilo dominava o meio-de-
campo. Constantemente,
chegava à área do Flumi-
nense, mas não acertava os
chutes a gol. O pior é que
tanto Uchoa quanto Álvaro
apoiavam o time, sem so-
frerem qualquer marcação
de Fumanchu, Doval ou
Mário. Por isso, o América
avançava pelas laterais e
chegava sempre com pe-
rigo perto da área. Tam-
bém pelo meio, Gerson So-
dré e Aílton trocavam pas-
ses com facilidade.

O técnico Admildo Chi-
rol ainda trocou Doval por
Rubens Galaxe, mas isto
não bastou para acabar
com a superioridade do
América. Nessa fase, Edi-
nho esteve muito bem na
defesa, fazendo ótimas jo-
gadas de cobertura. O jogo
acabou com o América ata-
cando seguidamente e o
Fluminense apenas se de-
fendendo.

Quando as equipes dei-
xavam o campo, a cami-
nho dos vestiários, a torcida
do Fluminense comemora-
va a vitória, mas o time do
América saiu intensamen-
te aplaudido.

Marinho só volta em forma
Após elogiar a boa atua-

ção do América no segundo
tempo, que em sua opinião
serviu também para testar
a resistência do Fluminense
em situações difíceis, o téc-
nico Admildo Chirol infor-
mou que Marinho só volta
ao time contra o Flamengo
se mostrar boa forma física
durante a semana.

— Tecnicamente Marinho
é um dos melhores jogado-
res do Mundo, mas só en-
trará na equipe estando em
condições de correr atrás do
ponta, pois já está decidido
que o seu lugar será mesmo
na lateral esquerda, apesar
de Carlinhos estar muito
bem atualmente — disse
Chirol.

Para o técnico do Flumi-
nense, a vitória contra o
América foi muito impor-
tante, porque agora o time
está em condições de até
mesmo disputar o título.
Chirol acha que o jogo no
meio da semana, contra o
Olaria, servirá para entro-
sar melhor a equipe, a fim
de que tudo esteja perfeito
no Fia x Flu de domingo.
Tadeu torceu o tornozelo do
pé esquerdo e está em tra-
tamento. Dário, que o subs-
tituiu, cortou o supercílio
mas não precisou levar pon-
tos.

No vestiário do América
Jaime Valente lamentava a
derrota, por achar que o ti-
me havia sido bem supe-
rior no segundo tempo.

— Em tudo na vida é
preciso sorte e isso faltou
ao América contra o Flú-
minense. Mesmo assim, a
torcida reconheceu nossa
atuação e isso já motiva a
equipe para o próximo jo-
go. Gérson Sodré recebeu b
terceiro cartão amarelo e
será substituído por Russo
(carioca), explicou o técni-
co.

FLUMINENSE 2
AMÉRICA 1

local: Maracanã. Renda: CrS 454
mil 820. Público pagante: 14 mil
66. Juiz: José Vaieriano Correia.
Auxiliares: Durvalino Peres e Amau-
ri Ponciano. Cartões amarelos: Rus-
so, Mário, Ailton e Gérson Sodrè

(América) e Pintinho (Fluminense).
Fluminense — Renato, Miranda, Ta-
deu (Dário), Edinho e Carlinhos;
Cléber, Pintinho e^ Mário; Fuman-
chu, Nunes e Doval (Rubens Gálaxe.)
América — País, Uchôa, Alox, Russo

Aillon, Reinaldo, Mário e Silvinho.
Aírton Reinaldo, Mário e Silvinho.
Gols: no primeiro tempo, Nunes,

(27) no segundo lempo, Nunes (7)
o Reinaldo (16).

Grêmio ainda não tem
o time escalado para
partida com o Caxias

O primeiro gol do Palmeiras foi marcado por Escurinho, concluindo um passe perfeito de Sílvio

Porto Alegre — Enquanto
o treinador Telê Santana
ainda não pôde definir a
equipe do Grêmio, no Inter-
nacional o técnico Cláudio
Duarte não tem problemas.
Grêmio e Inter cumprem
mais uma rodada da tercei-
ra fase classificatória do
Campeonato Gaúcho — de-
nominada Taça Estado do
Rio Grande do Sul — jo-
gando contra o Juventude
e o Caxias, respectiva-
mente.

No Estádio Beira-Rio, o
Inter recebe o Caxias, em
partida que poderá definir
o título do Grupo 1, onde
o Inter leva um ponto de
vantagem sobre o próprio
Caxias, segundo colocado.
Mesmo classificado para o
hexagonal final, o Inter
pretende vencer também
este turno do Campeonato
e entrar com dois pontos ex-
trás na final. No Caxias,
Naná e Zczinho são dúvidas

do treinador Carlos Froner,
que só define a equipe mo-
mentos antes da partida.

GRÊMIO VIAJA

O Internacional deverá
jo ar com Gasperin, Lúcio,
Larry, André e Tabajara;
Caçapava, Batista, Falcão e
Jair; Chico, Spina e Adil-
son. Caxias: Jair, Sérgio
Vieira, Luís Felipe, Jerôni-
mo e Valnll; Clóvis, Naná
(Claudinho) e Paulo César;
Moisés, Bebeto e Zezinho
iSerginho). Juiz, José Cava-
lheiro de Morais. A partida
começa às 16 horas.

O Grêmio viaja até Ca-
xias do Sul onde enfrenta
o Juventude, no Estádio Al-
fredo Jaconi. Os dois clubes
dividem à liderança do
Grupo 2. Telê Santana ain-
da não definiu a equipe e
o lateral Ladinho é a sua
dúvida. Caso não possa jo-
gar, Serglnho entrará.
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Coutinho e Zagalo afinal se defrontam/ r—CamPQ Nculro
"" ÇJ José Inácio W

Coutinho

Zagalo, técnico da Seleção Brasileira dc 70
e 74, e Coutinho, que o substituiu cm 78, esta-
rão hoje pela primeira vez em túneis diferen-
tes, dirigindo Botafogo c Flamengo, as duas
equipes que até agora mais se destacaram no
Campeonato.

O Botafogo, discutido e imprevisível, capaz
dc fazer uma grande partida hoje e, logo dé-
pois, fracassar completamente, tem em seu téc-
nico e na categoria individual de alguns joga-
dores sua maior força. Já o Flamengo, time de
mais garra e que se empolga facilmente, não
deixa também de ter a marca de seu treinador,
que, ao contrário de Zagalo, utilizou-se da teo-
ria para também chegar à prática. Zagalo

A hora de provar o valor Uma carreira já vitoriosa
Márcio Guedes Sandro Moreyra

Para os defensores de
uma mudança radical nas
habituais coordenadas tâti-
cas de nosso futebol, ele é
o melhor símbolo da audá-
cia e de uma nova mentali-
dade; para os que ainda
julgam ser o jogador a peça
fundamental de toda a es-
trutura, os exageros de seus
termos técnicos apenas en-
cobrem a falta de experiên-
cia e um inútil conhecimen-
to teórico. Elogiado, critica-
do, mas sempre um centro
de polêmica muito antes da
Copa da Argentina — na
verdade, desde o Manifesto
de Glasgow (quando suas
funções já não eram sim-
plesmente de um prepara-
dor fisico) — Cláudio Couti-
nho chega, hoje, a um pon-
to decisivo de sua carreira
no Brasil, independente dos
milhões que os árabes pos-
sam oferecer-lhe.

O jogo desta tarde contra
o Botafogo é mais um dos
momentos em que sua com-
petência é colocada e m
questão, pelo menos de uma
forma relativa. Desde que
a CBD apelou para seu
background teórico e para
sua extraordinária capaci-
dade de comunicação, Cou-
tinho enfrentou três instan-
ites decisivos, dos quais só
conseguiu se sair bem em
um, exatamente na primei-
ra fase como técnico da Se-
leção, quando classificou o
Brasil para a Copa com as
vitórias sobre Peru e Bolí-
vila, em Cáli.

O SEGUNDO MOVIMENTO

N o -segundo movimento
de uma rápida ascensão,
sua liderança tática e psico-
lógica sobre os jogadores
não resistiu a uma crise in-
-terna no Flamengo durante
o primeiro turno do Cam-
peonato Carioca de 77 e à
superioridade do Vasco,
aliada ao pênalti perdido
por Zico, em partida decisi-
va do segundo turno. Na
Copa, uma boa convocação
nao evitou que a equipe só
mostrasse um razoável fu-
tebol a partir do jogo com
o Peru numa recuperação
que acabou comprometida
por um temor tipico de seu
velho mestre Zagalo duran-
te a partida-chave contra
a Argentina.

Hoje, Cláudio Coutinho vê
aumentado o número de ca-
belos brancos e o próprio
nivel de intolerância em re-
lação aos seus críticos. Ape-
sar de contar com a melhor
infra-estrutura de todos os
grandes clubes do futebol
carioca e com um grupo ho-
mogêneo e bem comporta-
do, Coutinho se angustia e

Botafogo
tem mais
vitórias

Líder invicto do Campeo-
nato Carioca, com apenas
dois pontos perdidos, o Fia-
mengo enfrenta hoje o Bo-
tafogo em desvantagem nas
estatísticas. Dos 140 jogos
disputados entre os dois
clubes de 1913 a 1977 o Bo-
tafogo obteve 53 vitórias
contra 49 do Flamengo.
Trinta e oito jogos termina-
ram empatados.

Até 1932, entretanto,
quando o futebol era um es-
porte amador, o Flamengo
venceu 16 das 40 partidas
disputadas com o Botafogo
que tem 13 vitórias.

Desses 140 clássicos a que
as duas torcidas assistiram,
70 foram pelo Campeonato
Carioca, 18 pelo Brasileiro
— de 1956 a 1972 — 11 pela
Taça Guanabara, 27 pelo
Torneio Rio-São Paulo e os
restantes amistosos.

Este ano as duas equipes
•tmpataram duas vezes em
« « x e o Flamengo conse-
guiu uma vitória durante a
disputa de um torneio em
Milão. O placar foi 2 a 0.

sofre a cada momento de
treino, a cada gol perdido
em jogo para a Portuguesa.
Depois de uma vitória, ele
mostra, às vezes, um inex-
plicável ar de superioridade
— como se estivesse ã pro-
cura de provar alguma coi-
sa a alguém — e, se o caso
é de derrota ou má pro-
dução, esconde seu nervo-
sismo através de respostas
inconsistentes e cheias de
evasivas.

Esse Coutinho polêmico,
angustiado, instável, cada
vez mais imprevisível em
suas reações, parece procu-
rar, desesperadamente, um
titulo ou um êxito consis-
tente para calar os itnirni-
gos, imaginários ou nâo,
que ele vé por tod^s os la-
dos. A frase de Zagalo"Coutinho pode vir a ser
um grande técnico" embora
tenha um conteúdo simples
e, possivelmente verdadeiro,
é capaz de atingi-lo dura-
mente pela dificuldade em
aceitar a sua cada vez me-
nor inexperiência. Por moíi-
vos contraditórios e ainda
não muito esclarecidos, Za-
galo e Clutinho deixaram
de ser amigos, se é que che-
garam a ser algum dia. É
possível até que, hoje, os
¦dois se cumprimentem e se
falem formalmente em uma
daquelas entrevistas. Com
fone feitas por repórteres
de rádio mas, na verdade,
ambos têm se degladiado
nos últimos meses por meio
de indiretas, ironias, com-
parações e outro subterfú-
gios.

A VANTAGEM DE ZAGALO

Zagalo tem sido, inclusi-
ve, mais diuro e, durante a
Copa, criticou uma série de
atitudes de Coutinho, insis-
tindo, até hoje, na sua falta
de experiência, naquela sa-
lutar ''¦malandragem.*' d a
boca do túnel.

Apesar de tudo, eles apre-
sentam muitos pontos em
comum e se separam ape-
nas por dois ou três aspec-
tos que até hoje pesaram
muito na balança: Zagalo
sempre teve sorte em seu
trabalho e, além de incon-
táveis titulos, é capaz de
ganhar jogos aparentemen-
te perdidos ãs vezes por pu-
ra chance, sem sua inter-
venção. Tem, prlncipalmen-
te, o passado de jogador
campeão do mundo a dar
respaldo a seus conheci-
mentos técnicos.

Coutinho já deu azar até
em cobrança de pênalti e
saldo de gols, mesmo utili-
zando algumas armas mui-
to semelhantes às de Zaga-
lo, como a alternância de
ritmo durante as partidas,

a base do 4-3-3 pela esquer-
da e muitas precauções de-
fensivas sempre negadas, é
claro, pelo treinador.

A decisão da Taça Gua-
nabara que começa hoje, a
sua conquista como fator
importante para a disputa
final com o campeão do se-
gundo turno, dá inicio tam-
bém ao que poderá ser o
último ciclo de Coutinho em
sua atual fase no futebol
brasileiro. A conquista do
Campeonato Carioca pode-
rá manter aceso o animo
dos que ainda o considera
um revolucionário de meto-
dos e princípios. Um novo
fracasso o deixa em si-
tuação difícil, mesmo que os
árabes, de qualquer forma,
o convidem para uma tem-
porada em Riyad (afinal,
Didi e Paulo Amaral foram
chamados e nem por isso
estão entre os técnicos mais
habilitados do futebol brasi-
leiro).

PRESSÕES E TENSÕES

A necessidade de afir-
mação, um desejo quase in-
iantil de provar que a per-
da da Copa era mesmo ine.
vitável e de que não foi ne-
nh jm absurdo o convite da
CBD (.apesar das evidentes
implicações políticas), tudo
isso deixa Coutinho tenso e
ansioso, com expectativas
que se aceleram cada vez
mais de todos os lados: a
torcida do Flamengo, exi-
gente, numerosa e em bus-
ca do titulo; a FAF, em vés-
pera de eleições e contando
com o campeonato para ter
um trunfo importante nas
ele*ções de dezembro; e, fi-
nalmente, os próprios críti-
cos em quem Coutinlio, com
razões ou não, vê os fantas-
mas do seu porão de angus-
tias. Angústias criadas em
Glasgow, amenizadas e m
Teresópoüs e Hamburgo,
rativadas em Mar dei Pia-
ta s Mendoza e ainda culti-
vadas no Rio, às vezes de
forma estranha, como a da
recusa de falar sobe Copa
do Mundo ou de compare-
cer para entrevistas públi-
cas.

Em pouco mais de dois
meses, presisamente até o
dia 17 de dezembro, Couti-
nho pode, finalmente, defi-
nir a sua verdadeira po-
sição no futebol brasileiro,
até mesmo em relação à se-
leção. Há pouco, ele decla-
rou que não queria conti-
nuar, mas quem duvida de
sua permanência, se as cir-
cunstancias passarem a
ajudá-lo? Afinal, com todas
as suas carências, e apesar
das criticas, uma coisa ja-
mais lhe faltou: o apoio po-
Ético (e logístico) do siste-
¦ma.

Em principio Zagalo não
quis falar de Coutinho.
Desconversou, disse que
analisaria o time do Fia-
mengo, o jogo desta tarde,
mas não a personalidade e
muito menos a competência
de Coutinho.

Não fica bem falar
dessas coisas — disse ele —
e, além do mais, certamente
serei mal-interpretado. Afi-
nal, ele me substituiu na
Seleção e muita gente pode
pensar que falo por mágoa
ou despeito.

Com o correr da conver-
sa, no entanto, Zagalo foi
emitindo opiniões, falando
das dificuldades que um
técnico enfrenta no futebol
brasileiro, onde o imedlatis-
mo domina dirigentes, tor-
cedores e até mesmo jorna-
listas. Em meio a esses co-
mentários, acabou chegan-
do a Coutinho.

Ele tem tudo para ser
bom técnico — disse — por
ser estudioso, inteligente,
observador e tão dedicado
como treinador que largou'tudo 

para seguir a pro-
fissão. O que lhe falta, a
meu ver, é apenas tempo.
Um técnico não se faz da
noite para o dia e Coutinho
tem apenas um ano de car-
reira. Por Isso, e digo por
experiência, ele não pode
ainda dominar inteiramente
a profissão. Trabalha com
vontade, deve pensar 24 ho-
iras por dia em futebol, mas
lhe falta a tarimba necessá-
ria para agir certo na hora
certa.

Repetindo sempre que
não se trata de uma crítica,
Zagalo diz que também pas-
sou por fase igual, justa-
mente quando começou a
dirigir times de futebol.

E' o tributo que todo
iniciado paga. E' a fase em
que a gente titubeia numa
substituição, na mudança
de uma tática, ou coisas as-
sim. E para nós, no Rio,
tem um detalhe importante
e que muito atrapalha os
novatos: o túnel do Mara-
cana. Quem vai sentar ali
para comandar uma equipe,
assistindo ao jogo daquele
plano rasteiro, onde o que
mais se vê são as pernas
dos jogadores, leva pelo me-
nos dois anos para se acos-
tumar a observar o que de
fato se passa em campo e
sentir, realmente, uma par-
tida. Os técnicos estrangei-
ros que vêm aqui sempre
se queixam disso. Alegam
que não podem ver o Jogo
direito, ficando sem nenhu-
ma noção da movimentação
de seus times. Coutinho
mesmo ouviu essas queixas.
Por isso é que, sem querer
de forma alguma diminuir

seus méritos, digo que a
Coutinho ainda falta vivên-
cia no futebol para atingir
e nivel que Admildo Chirol
e Carlos Alberto Parreira —
anteriores a ele — já conse-
guiram.

Com 12 anos de carreira,
titulos em todos os clubes
que trabalhou (Botafogo,
Flamengo e Fluminense)
campeão mundial da Taça
Independência com a Se-
leção Brasileira, Zagalo
acha que hoje tem a tran-
quilidade d o profissional
realizado e pode dirigir
uma equipe sem a emoção
de antes, fria e calculada-
mente.

— Não me considero su-
perior a ninguém, nem isso
chega a me preocupar. Sei
apenas que sou um vitorio-
so em meu trabalho. Couti-
nho trabalhou comigo, co-
mo supervisor da Seleção,
em 70 e 74. Mas isso não
quer dizer que ele se deixe
influenciar por mim. Pri-
meiro porque não inventei
nada no futebol. Apenas
sou um técnico atualizado,
que procuro organizar meu
time na base do que julgo
mais certo. Marco saida de
bola, preparo-me para não
conceder espaços, peço mui-
ta movimentação e rapidez
nas jogadas, uso quase sem-
pre os laterais, coisas que
tanto Coutinho como outros
técnicos também fazem.
Por isso não vou dizer que
ele me Imita ou segue mi-
nha escola. Creio até que
elevemos pensar diferente
sobre certas táticas.

Zagalo viu o Flamengo
duas vezes neste Campeo-
nato. Uma delas na quar-
ta-feira, contra o Olaria, na
goleada de 5 a 0. E diz que
gostou do time, achando
que se entende muito bem
em campo.

— O Flamengo me pare-
ceu bem armado, com algu-
mas jogadas ensaiadas e
que geralmente são bem
executadas. Mas, como todo
time, tem suas falhas, e de-
las prefiro não falar porque
são trunfos que tenho de
guardar.

Zagalo também não quis
falar de como vai jogar
contra o Flamengo logo
mais. Depois de repetir, fiel
ao velho hábito, que o ad-
versário é 0 favorito, inclu-
sive porque é o. lider, co-
mentou que se enganam os
que pensam que ele vai re-
trancar seu timp ou que es-
calou Ademir para uma
warcação permanente so-
bre Zico.

— Nada disso. Ademir
vai continuar no time, por-
que Luisinho, afastado há
muitas partidas, não recu-
perou ainda o ritmo de jo-
go, que é seu forte. Por isso

preferi Ademir, que vem Jo-
gando bem e está mais en-
trosado com o time. Devo
dizer, aliás, que não conside-
ro Zico a peça mais impor-
-.ante do Flamengo e sim
Paulo César Carpeggiani e
esse novato Adílio, um joga-
dor muito rápido e de exce-
lente futebol. Eles — e Cou-
tinho sabe disso — são mais
importantes e é por inter-
médio deles que se criam as
melhores jogadas do Fia-
mengo. Assim, se tivesse
que ordenar marcação cer-
rada em alguém seria em ci-
ma deles e não de Zico.
De resto, não se manda
mais um jogador a campo
para uma única e exclusiva
função.

Não faz muito tempo, Za-
galo reclamava do seu time
por nunca repetir em cam-
po as jogadas ensaiadas nos
treinos. Depois dos jogosem que perdeu pontos paraos chamados pequenos, o
técnico chegou a pensar em
modificar quase todo o ti-
me, inclusive promovendo
juvenis. Agora, no entanto,
principalmente depois d a
volta de Paulo César, acha
que houve grandes progres-
soa no meio de campo, com
reflexos positivos em toda
a equipe.

— Não digo que atingi-
mos o ponto ideal, mas es-
tamos bem perto disso. O
segundo tempo da nossa úl-
tuna partida, contra o
Campo Grande, foi uma
prova. Para isso contribuí-
ram não só a volta de Paulo
César, como a entrada de
Luisinho no ataque. A ine-
gável categoria do Paulo e
a mobilidade de Luisinho,
deram ao time novas
opções de jogadas e que
estão sendo muito bem
aproveitadas. O que o Bota-
fogo precisa é de jogar num
ritmo mais rápido e com
um sentido mais solidário.

O jogo de hoje é um dos
ra a Arábia Saudita, ga-
últimos que Zagalo dirige
no Botafogo. Vai depois pa-
nhando Cr? 30 milhões.
Uma vitória, portanto, tem
uma importância especial
para ele, que gostaria de
deixar o Botafogo com o ti-
tulo do primeiro turno. E
isso ele disse aos jogadores.

Dia 17 ele embarca para
ficar um ano na distante
Riyad, mas quando voltar já
tem um compromisso com
os dirigentes de reassumir
para continuar o trabalho
que vinha iniciando: o de
promover os juvenis para a
formação de um novo time,
como fez no início da sua
carreira de técnico, criando
um time que em dois anos
(67-68) ganhou todos os ti-

tulos que disputou. Essa é
a sua grande ambição.

EM HERMES MACEDO TODO DIA É

Caloi IO — câmbio de 10 velocidades,
importado, duplo comando.

Avista 4.190,00
ou com as facilidades do Credi-HM

Totica — a primeira bicicleta
de verdade num tamanho de brinquedo

Avista 1.399,00
ou com as facilidades do Credi-HM

Beríineta — super resistente,
você usa nas férias e no trabalho

À vista 2.010,0i
ou com as facilidades do Credi-HM
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100 lojas do Rio Grande ao Grande Rio

BONSUCESSO: Av. Brasil, 5.575 - Av. Brasil 6.026 - MADUREIRA: Av. Edgard Romero, 415 - BOTAFOGO: R. Voluntários da Pátria, 40
AMPLO ESTACIONAMENTO GRÁTIS EM TODAS AS LOJAS. -J

José. Inácio Wvrncch
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primeiro tempo de jogo dc ontem
estava bom mesmo para o Leônidas
da Selva, que Sandro Moreira
assim chamava para diferençar do

autêntico, o da Silva. Este Leônidas, qne cer-
ta vez, na Turquia, fez um gol plantando ba-
naneira, não gostava de bola limpa. Contam
que, em sua estréia na Seleção Brasileira,
contra o Paraguai, ele fizera um primeiro
tempo simplesmente desastroso.

No meio de campo jogava o mestre Zi-
za, uma das figuras imortais de nosso fute-
boi. Cinco, seis passes maravilhosos do Zizi-
nho deixaram Leônidas sozinho em frente
do goleiro paragxtaio. O Leônidas da Selva
furava, tropeçava, caia sozinho. E a torcida
em cima, a vaiar.

No intervalo, o estimável troglodita
aproximou-se de Zizinho e falou:

Seu Zizinho — (havia uma grande
ãifere7iça, em idade e em futebol) — o se-
nhor vai me desculpar, mas assiin o senhor
vai arruinar minha carreira.

Como? — espantou-se Zizinho, que
já estava a ponto de perder a paciência com
a incompetência do crioulo.

E' que o senhor está me dando bolas
boas demais e assim eu não sei jogar. Olha,
o senhor me faz um favor. Em vez de pasar
para mim, o senhor passa para o beque, que
eu vou lá, divido, tomo a bola dele e faço o
gol.

Dito e feito. Logo no início do segundo
tempo, Zizinho lançou não o companheiro,
mas o adversário. O da Selva foi lá, chutou a
ponta da chuteira inimiga, cluttou bola,
chutou tudo: gol.

Pois ontem esteve assim o primeiro tem-
po, desde quando Edinho, logo ãe saída, apli-
cou uma tesoura em Mário, ao estilo daque-
las que o deixaram com uma má fama no
estádio de Wembley. Assim que pôde, Mário
também procurou quebrar-lhe a perna e da-
li em diante os lances de deslealdade foram
muito mais comuns do que os ãe boa téc-
nica.

No segundo tempo, a coisa melhorou e
o América, mais interessado em jogar na bo-
Ia, chegou a merecer o empate que não con-
seguiu. O Fluminense cansou ao fim e seria
o caso do técnico Admildo Chirol pedir enér-
gicas providências ao preparador físico.

Que também se chama Admildo Chirol.

IiSj 

M dois jogos, Nunes fez três vezes
j mais gols do que nas sete primeiras
_J partidas do Campeonato. A resposta,

simplíssima, é que puseram alguém
para jogar perto dele.

Sozinho, contra uma defesa inteira, não
há quem possa jogar.

FLAMENGO 

x Botafogo põe em con-
fronto os dois técnicos mais discuti-
dos do futebol brasileiro. Ambos
bem-sucedidos, ambos ex-treinadores

de Seleção, ambos ex-integrantes de nossa
Comissão Técnica — mas, no momento, sem
qualquer espécie de diálogo.

Basta vermos as declarações de Zagalo,
de que Coutinho, ao assumir o comando da
Seleção, não se interessou em procurá-lo pa-
ra trocar idéias. Eu poderia dizer que a quei-
xa ãe Coutinho é a mesma: de que Zagalo
voltou ao Brasil julgando-se o âono da ver-
dade e criou um clima que dificultava a
aproximação. Coutinho acha que Zagalo de-
veria ter-se oferecido para conversar com ele.
Zagalo acha que Coutinho é quem deveria
ter mostrado interesse em uma conversa.

Ambos defendem idéias muito seme-
lhantes, como a marcação na saída de bola,
a troca permanente de posição entre os joga-
dores. Enfim, um futebol veloz e solidário,
adaptado à realidade imposta ao mundo pe-
Ia Seleção Holandesa ãe 1974.

E hoje teremos a oportunidade de ver
no Maracanã quem aproximou mais a práti-
ca da teoria. Por motivos diversos, Flamen-
go e Botafogo chegam ao fim áo primeiro
turno como os âois times em condições de
ganhá-lo, mas nenhum mostrou ainda maio-
res qualidades. O Botafogo encontrou difi-
culãades sobretudo disciplinares e se não
fosse a pouca habilidade ãe sua diretoria por
ocasião ãa famosa reivindicação na Europa,
talvez não tivesse perdido os pontos que per-
deu para os times pequenos.

Já o Flamento perdeu dois pontos nor-
mais, conhecida que é a rivalidade que o se-
para do América, agravada, este ano, pela
atitude também pouco hábil da diretoria ru-
bro-negra, ao menosprezar em entrevistas a
equipe adversária. Dentro de campo, sua di-
ficuldaáe foi a mesma que martirizou o trei-
nador Coutinho na Seleção Brasileira: não
encontrou jeito nem fórmula de fazer joga-
das pelo flanco esquerdo.

O primeiro turno começa a ser definido
esta tarde. Mas, taticamente, ainda estamos
à espera ãe que técnicos mostrem mesmo dl-
guma coisa de novo.



Flamengo Botaiogo promete
Portuguesa
enfrenta o
Madureira

Na preliminar cio hoje cio
Maracanã, ás 15 horas, Por-
tugúesà c Madureira so en-
frentam, com arbitragem
ele José Aldo Pereira, auxi-
liado por Aluisio Felisberto
c Cláudio Garcia. O técnico
Jcsé Storino escalou a Por-
tuguesa com Chico, Sérgio
Roberto, Edson, Fernando e
Dori; Carlinhos, Jair e Bru-
no; Zair, Luisinho e Valdo.
O Madureira, confirmado
por Jorge Ferreira, começa
com Daniel, Paulinho, Al-
mir, Celso c Jorge Luis;
Luis Carlos e Carlinhos;
Edson, Manírini, Cabral e
Denilson.

No complemento da roda-
da o São Cristóvão joga,
contra o Olaria, às 15hl5m,
em Teresópolis. Os times:
Sáo Cristóvão — Bocaiúva,
Nei, Vanderlei, Rodrigues e
Washington; Nilton, Valdo
e Serginho; Porto, Zé Car-
los e Tião Marcai. Olaria —
Ernani, Baiano, Maurício,
Mauro c Roberto Souza; Ri-
eardo, Rocha e Lulinha;
Paulo Ramos, Aurè e Jorge
Luis.

m iogo de emoções
Uma vitória sobre o

Botafogo — viec-líder,
um ponto atrás do ad-
versário — esta tarde, no
Maracanã, deixará o Fia-
mengo em situação pri-
vilegiada para conquis-
tar o título do primeiro
turno d o Campeonato
Carioca; ficará com pelo
menos dois pontos dc
vantagem sobre o segun-
do colocado c tendo
apenas u m adversário

dificil pula frente — o
Fluminense.

O clima emocional que
envolve esta partida cer-
tamente fará com que as
duas equipes atuem de
íorma muito cautelosa.
Mas, por se tratar dc um
jogo praticamente deci-
sivo, espera-se uma arre-
cadacão superior a Cr$
5 milhões. N a preli-
minar, às 15h, jogarão
Portuguesa c Madureira.

Rondinelli, a dúvida

Líder isolado

12 DE OUTUBRO DIA DA CRIANÇA
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Vasco joga com Bangu e
US$ 1 milhão por Roberto

pede

A defesa do Flamengo po-
dera atuar hoje desfalcada
de Rondinelli, que apareceu
ontem na Gávea com a
musculatura da coxa dolori-
da, sem condições inclusive
de participar dos exercícios.
O médico Célio Cotecchia
explicou que o problema
não é sério, mas teme que
o jogador não agüente até
o final da partida, obrigan-
cio Coutinho a queimar uma
substituição.

Se Rondinelli ior real-
mente vetado, Calúdió Cou-
tinho escalará Manguito,
que atuou como titular na
maioria das partidas dispu-
tadas pelo Flamengo no
Campeonato Carioca e em
sua opinião está em exce-
lente íorma lisica e técnica.
Na recreação de ontem,
Manguito íoi muito exigido,

principalmente nos exerci-
cios de impulsão.

A exceção dos jogadores
e do próprio Cláudio Couti-
nlio, que se mostram cante-
losos em suas declarações,
todos na Gávea estão certos
de que o Flamengo não só
derrotará o Botafogo, como
também conquistará o pri-
meiro turno do Campeonato
Carioca.

O presidente Márcio Bra-
ga chega a afirmar que o
Flamengo vencerá por uma
diferença de pelo menos
dois gols. Outros dirigentes
também se mostram eufóri-
cos com a campanha que
o time vem realizando e a
arrecadação parece preocu-
pá-los bem mais do que pro-
priamente o jogo. A última
parcela das luvas de Zico
(Cr$ 280 mil), vencida no
final do mês, será paga ain-
da esta semana.

Consultados pelo empre-
sário Jorge Guttman sobre
o preço que pediriam para
vender Roberto ao Barcelo-
na, os 'dirigentes do Vasco
estipularam em 1 milhão de
dólares — Cerca de Cr$ 20
milhões — o valor do passe
do atacante. A sondagem,
feita pelo empresário atra-
vés do técnico Orlando Fan-
toni, 'áe quem é muito ami-
go, não íoi levada a sério
pelo presidente Agatirno
Gomes e pelo vice-presi-
dente de futebol, Luis Hen-
rique, que só resolveram di-
vulgar a notícia ontem por-
que o jogo com o Bangu,
hoje à tarde, em São Ja-
nuário, pouco representa
para a equipe.

Na reailidalde, Orlando
Fantoni e seus jogadores
esta tarde estarão muito
mais atentos à partida do
Maracanã — onde suas re-
motas chances de disputar
o título do primeiro turno
dependem de uma vitória
do Botafogo sobre o Fia-
mengo — !do que ao inofen-
sivo adversário. O Vasco
não tem mais nenhum pro-
blema médico, já que Guina
íoi liberado ontem para en-
írentar o Bangu, evitando
que o time sofresse uma sé-
rie de alterações em toda
sua estrutura, o que prejn-
dicaria ainda mais o rendi-
mento da equipe.

Fantoni, enquanto obser-
vava seus jogadores que
disputavam uma pelada de

dois-toques, voltava a la-
mentar que contusões fre-
quentes tenham impedido
que repetisse omeio-de-
campo em sucessivos jogos.
O técnico argumenta que
com as constantes mudan-
ças toda a estrutura do
time vem sendo compro-
metida, já que há um inces-
sante movimento de joga-
dores que entram e saem,
dificultando um total entro-
samento.

Roberto foi o único titu-
lar que não participou da
recreação, realizada sob um
clima de absoluta indif eren-
ça em relação ao Bangu,
considerado pelos jogadores
como em má fase este ano.
O atacante, com dores no
tornozelo direito, ficou
fazendo tratamento, mas os
médicos garantem que não
haverá problemas para sua
escalação. Os dirigentes do
Vasco não parecem preo-
cupados com a má fase de
Roberto, cujos erros que
vem mostrando têm cau-
do protestos da torcida —
diante do São Cristóvão, até
marcar o primeiro gol, íoi
vaiado por não conseguir
dominar sequer passes ras-
teiros e prejudicava segui-
damente seu ataque — jus-
tificando a queda de pro-
dução do atacante com a
explicação de que ele tem
tido momentos de apreen-
são por causa de problemas
familiares, já que sua mu-
lher, Jurema, teria sofrido

recentemente uma delicada
Intervenção cirúrgica.

A consulta de Guttman não
íoi considerada pela direto-
ria como um interesse evi-
dente sobre Roberto, porque
o empresário, ao divulgar
o nome do clube que es-
ibaria representando, o Bar-
celona, mostrou-se evasivo,
dando a impressão de que
sua real pretensão é tentar
negociá-lo sem que estivesse
representando no momento
qualquer clube espanhol. Os
dirigentes argumentam que
o Barcelona não deve estar
seriamente interessado ern
contratar Roberto, porque
durante a Copa do Mundo
gastou uma fortuna com-
prando o passe de Krankl,
centroavante da seleção da
Áustria. De qualquer forma,
Guttman achou caro o pre-
ço pedido, já que Dirceu,
considerado o terceiro me-
lhor jogador da Copa, eus-
tou CrS 8 milhões.

VASCO
BANGU

local: São Janunria. Horáriot V7

horas. Juiz: Arnaldo César Coelho.
Auxiliares: Hcralclo Prevot e Hs-
lio Tavares. Vasco: Leão, Orlando,
Abel, Gaúcho e Paulo César. Pau
lo Roberlo, Guino o Garcia. Wil-

sinho, Roberlo e Ramon. Bannu.
Mauro, Ademir, Edval, Sérgio Cos-
mo e Cacau, Haroldo, Serginho e

Jorge Nunes, Fernandinho, Luisão 9
Cláudio.

Gil, a insatisfação
i

O veto do Departamento
Médico do Botafogo à esca-
lação de Gil crio.u um certo
m a 1- es t a r ontem peia
manhã em Marechal Her-
mes. O jogador não se con-
formou com a decisão do
Dr Lídio Toledo e ao final
do treino deixou o campo
protestando.

— Um jogador que treina
toda a semana e participa
de todos os exercícios nâo
deveria ser cortado, ainda
mais na vésipera do jogo.
Sinto-me em condições de
atuar e não concordo com
meu afastamento.

O médico Lídio Toledo
disse que Gil está ^om um
problema de calcificação vio
dorso do pé e embora tenha
ipa..-ti'ci|pado dos treinos com
bola não usou o pé direito
nenhuma vez, numa prova
de que está sentindo o local.

Após o treino, Zagalo ex-
iplicou que ainda tem algu-
mas dúvidas sobre o esque-
ma a ser adotado contra o
Flamengo e que só se deici-
rá depois de se reunir com
os jogadores na concen-
tração. A indecisão do trei-

nador é se arma a equipe
ofensivamefte ou se a colo.
ca mais recuada, exploran-
do os contra-ataques cm jo-
gadas de velocidade. A últi-
ma hipótese é a mais mo-
vavel.

Ontem pela manhã os jo-
gadores participaram de
um treinamento recreativo
e :a concentração foi inicia-
da à noite em Jacarepaguá.
Para o banco estão relacio-
nados Borrachinha, Celso,
Luisinho Rangeu, Manírini e
João Paulo.

FLAMENGO
BOTAFOGO

Local: Maracanã. Horário: 17 lio-

ras.Juii: José Roberlo Wright. Au-

xiliaros: Mário Rui de Sousa e Má-

rio Leite Santos. Flamengo! Raul,

Toninho, Rondinelli (Manguito), Né!-

son e Júnior. Carpeggiani, Adilio e

Vanderlei. Tião, Cláudio Adão c Zi-

co. Botafogo,— Zé Carlos, Parivaldo,
Millon, Renê e Rodrigues Nelo.

Ademir, Mendonça o Paulo César.

João Paulo (Cremilson), Luisinho e
Dé.

Mais Flamengo x Bolufogo na página 45
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Campeonato Carioca
Primeiro Turno

Taça Guanabara

Ontem
Fluminense 2 x 1 América
Bonsucesso 1 x 1 Campo Grande

Hoje
Flamengo x Botafogo (Maracanã, 17h)

Madureira x Portuguesa (Maracanã, 15h)

Vasco x Bangu (São Januário, 17h)

Olaria x São Cristóvão (Teresópolis, 15hl5m)

CLASSIFICAÇÃO
PG D

1.» — Flamengo 14 0

2.° — Botafogo 13 0

Fluminense 13 2

A." - Vasco 12 1

5." - América 10 2

6.° — São Cristóvão 1

7.° — Bonsucesso 3

8.o _ Portuguesa 4

Madureira S

10.° - Olaria 3

Bangu 5

12.° - Campo Grande 7

Orlando, muito sério até mesmo nas recreações
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SUPERBOLSAO
COLEGIAL E VESTIBULAR

ilN SC RÍÇÔ ES ABERTAS

BARRA MANSAt Pref:Mário:PintoRei$. fo8 v
BARRA DO PIRAI - Onófr.e Infante Vieira.;197.;
CABO FRIO - Raul Veiga, 485 ,
CAMPO GRANDE -Augusto Vasconcelos. 40.5
CAMPOS - SalvadUr;Corrêa.. 139 ¦.; •

CAXIAS - Marquês de Herval: 1216 fe
FRIBURGO Baroneza 70 ^ ;,

NITERÓI - Otávio Carneiro. 86'
NOVA'I ó ÜAÇÜ - D r, B ar ros J ú n ior. 124
PETROPOLIS -.Coronel Veiga, 550; ; ,
RESENDE: General Affonseca. 313
RIO DE JANEIRO - Xavier da Silveira 58
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S. J DE MER1TJ - Jéssyr Gonçalves da Fonte;|0

TERESÓPOLIS-Pref. SebastiãoTeixeira.750 .

^RÉSjiyós^^
TRÊS RIOS-14 deDezembro. 271

^ VALENCA7j5.deNovembro ;50 ,;

RIO DE JANEIRO-Desembargador Isidro 68 VASSOpAS^nando Júnior^
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A BATALHA DO ASFALTO
TRANSITO DO RIO

MATA CINCO
E FERE 27 TORO DIA

FAZ POR MENOS
PARA VOCÊ COMPRAR MAIS

BRINQUEDOS PARA AS CRIANÇAS
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Relógio de Pulso p/ Criança
„ ...» "Ruhla"c/ desenhos

n -JT*!£t*nn De 45D^Por 396,00
Da 7^1 por 693,00 Qu rfe ^ 7Q

Ou 3 de 256,70 jjggl '
^^ Mamadeira Descartável

Bibita -Dep^QOpor
58,50
Grátis 50 descartáveis

k
S\s

Avião Revell - Temos todo
o sortimento Revell
(Instrutivo p/criar lindos
navios, aviões, etc...)
Desde'J?$&por 24,30

Boneca
Holandeza

40 cm - Vários
tipos - De

1"!jD**e!2 por
135,00*^

Ou 3 de
50,00

BATALHA mà

Metralhadora Super-Atômica
Glasslite c/ Pilha - De"^3^Ü0

por 298,00
Ou 3 de 110,00

Kopy-Kopy
nstrutivo:
Copia,
Amplia

e Reduz
De2?>§Qpor
24,30

Boneca Cosquinha
Estrela (Que risada
gostosa) C/ pilha
De'9&&fl0 por
891,00

Ou 10 de 147,60

Batalha Naval Glasslite
De 338-^0 por 298,00
Ou 3 de 110,00

- 7*6^

BúfaloG-500-Trator
Carregadeira Glasslite

De-ZgP^Qp por 252,00.
Í5—ríàV.

Volkswagen Bate e Volta
Bombeiro Estrela
(Movido à pilha)
De 3p8>6CLpor 356,40
Ou 3 de
332,00

Mesa de Ping-Pong
Oficial - De 13580=0) por
1.620,00 Ou 10 de

268,20

Bebê Coração
Estrela (Com
estetoscópio
ouça
o bater do seu

coração,
ecomo

termômetro tire
a temperatura do seu bebê)
De SSQ^Opor 855,00

Ou 3 de 317,00
SEMPRE TEMOS
O BRINQUEDO QUE
VOCÊ PROCURA...

«HELAL
e da gente.

ATACADO (MATRIZ) - Centro: R. Buenos Aires, 255, 257, 259 e
261 - Tel.: 224-7782IPABX). VAREJOS ¦ Centro: R. da Alfânde-
ga, 322, 324:e 326: R. da Alfândega, 325. R. 7 de Setembro, 143.
Ipanema: NOVA LOJA: R. VISCONDE DE PIRAJÁ, 128.
Madureira: R. Almérindá Freitas, 18 - Tel.: 390-7784.
Vitória • ES:. R. Jerônimo; Monteiro, 177 e 181. Hotel Helal: R. Je-
rônimo Monteiro, 935 ¦ fei: 3-2955.
Reservas no Rio: Tèls.:224-7435 - 224-6089 224-2844.

^^ EM TURISMO

PARAfSO ORIENTAL
26 dias

Saídas: 09/30/novembro

I* • ESTADOS UNIDOS
-CANADÂ-MÉXICO.
eHAVAÍ
Vários roteiros

Saídas semanais

EUROPA
"BAIXA TEMPORADA"
Duração de 25 a 37 dias
10 Países
Saídas: 3,5,10 O
17/janeiro
7 e2t/fevereiro
SONHO EUROPEU
37 dias-10 Países
Saídas: 16/outubro« t
06/novembro

EUROCAR-ROTATIVO
De 25 a 47 dias
10 Países*
Saídas: 18/outubro-
08/novBmbro

©x^ntor
Av, Rio Branco,57 -Tel.:253-2552

EMBRATUR-080050400.3

1

CRUZEIROS
MARITIMOS
NATAL -REVElLUOM
CARNAVAL
AMAZONAS-
ARGENTINA'-CARIBE
-GRÉCIA-VOLTA AO
MUNDO

Duzentas pessoas vão mor-
rer, na cidade do Rio de Ja-
neiro, em dezembro de 1979,
em conseqüência de acidentes
de transito. Outras 800, pelo
menos, sairão feridas das
mesmas ocorrências. Ao todo,
haverá 983 acidentes. Esta é
a previsão feita por universi-
tários do mestrado de Enge-
nharia Industrial da Pontifi-
cia Universidade Católica,
com trabalhos e teses pro-
gramados na área de trans-
portes.

O levantamento, ã guisa
de ilustração da tendência de
evolução dos acidentes com
vítimas, tomou por base os
elementos fornecidos pelo Ins-
tituto Medico Legal Afranio
Peixoto sobre o mês de agos-
to passado, quando houve 960
acidentes com vítimas, 792 fe-
ridos e 169 mortos. A projeção,
feita por regressão de mini-
mos quadrados através de
uma série de nove meses, che-
gou ã seguinte conclusão:

"O total de acidentes com
essa série de dados evolui de
forma levemente decrescente,
ao passo que a parcela de
mortes aumenta de forma
mais ou menos acentuada".

!^*ltXi-***-ií^%^**-)M&^^ -^i.-MÍSSSlOTHHftíwWàJíaBBWWti^B

Em 85% dos casos, a culpa é dos motoristas. Imprudência, excesso de
velocidade, ultrapassagem forçada, desobediência a sinais luminosos,
embriaguez. Duzentas pessoas vão morrer no Rio, em dezembro de 1979,

em conseqüência de acidentes de trânsito. Já se pode até prever

^

bem bolado
O modulado que

não tem preconceito
Mi

toem bo r~ Ia {-—
^^^^^^^^I^I^I^I^I^^M^ P^-'7-'':^*í "SÍS-i-

bem bolado em decoração é o paladino
dalntegração.

Sem nenhum preconceito bem bolado
é o modulado que se harmoniza perfeita-
mente com qualquer outro móvel, seja em
cerejeira, jacarandá, laqueado, acrílico, mar-
more ou metal. Sua integração a todos os
estilos de decoração, é total, realçando e
valorizando o ambiente.

Venha conhecer a estante e o armário
bem bolado em nossas lojas ou peça a
visita de um projetista, sem compromisso.

r Gelli @ Av. Copacabana, 1032 - Tels. 257-8090 - 25S-1138/39
Rua Barala Ribeiro, 814 - Tels. 235-6979 - 235-7014
Rua Visconde de Rrali 414 - Tels. 287-2146 - 287-9446
Rua Conde Bonfim, 208-B - Tels. 248-0547 - 234-5125
Rua Dias da Craz, 140-A - Tels. 229-6408 - 2B9-3091
Niterói: R. Gavião Peixoto, 115 - Tels. 711-6806 - 711-4261

O móvel bem bolado Petrópolis: Magazln Gelli - Tels. 42-0343 - 42-0775
Teryas e sextas até 22h. sábados até 14h

L •uperG«lll-Av.Brasll,12025-Tel3.230-S205e280-98B2 Barra:Carrefour -LC-Tel.399-3131
Diariamente até 22h, sábados até 18h Diariamente, inclusive sábados, até 211

Adquira em nossas lojas, as rifas em prol da barraca do Rio de Janeiro na Feira da Providência,
de um Apartamento oferecido por Sérgio Dourado e Carvalho Hosken e decorado pela Gelli.

""J^^r O Rio de Janeiro ocorrem em
I^^J média, por dia, 80 acidentes
I ^B de transito, em alguns mo-•¦¦¦" ™ mentos mais de três por hora,

resultando em cinco mortes, por colisões
ou atropelamentos, e deixando 27 feri-
dos que são levados a hospitais. De 1.°
de janeiro a 15 de setembro deste ano,
segundo dados do Instituto Médico Le-
gal, 8 mil 908 pessoas foram vítimas des-
sas ocorrências: 1 mil 384 morreram e
7'mil 254 ficaram feridas, a maioria com
lesões graves.

No mesmo período, a Diretoria de
Emplacamento do Detran registrou 12
mil 822 acidentes sem vítimas, o que ele-
va o total dessas ocorrências para 21 mil
730. As Informações, contidas num rela-
tório da Assessoria de Comunicações do
Detran-RJ, dizem ainda que tais cifras
são confirmadas pela imprensa carioca.
Segundo os jornais, 28 mil 959 veículos
envolveram-se em acidentes no período
examinado. Destes, 20 mil 266 eram car-
ros particulares, 5 mil 790 ônibus, 1 mil
447 caminhões e 723 táxis, compreenden-
do os casos restantes carretas, motoci-
cletas, ciclomotores e similares.

Contudo, nem tudo é negativo no
transito carioca. O mesmo relatório cha-
ma a atenção para o fato de que, dos
700 mil veículos em circulação no Rio, o
percentual dos envolvidos em acidentes
é de 4% (28 mil 959), o que significa que
96% dos veículos licenciados na cidade
(672 mil) trafegam normalmente, sem
incorrer em atropelamentos ou colisões.
Também, dos 80 acidentes diários, 63%
limitam-se a danos materiais, mobilizan-
do apenas as repartições policiais e fo-
renses, além dos escritórios das compa-
nhias de seguros para efeitos de proces-
sos de indenização.

As multas constituem outro indica-
dor de como se comporta o motorista
no Rio. A Divisão de Infrações do De-
tran envia mensalmente ao CPDERJ 54
mil multas por infrações no transito lo-
cal. "Reportagem do JORNAL DO BRA-
SIL", diz o relatório, "publicada em
22.09.78, acusa a cifra de 3 mil 791 apre-
ensões de carteiras, em seis meses, ao
tratar da matéria sobre o trabalho dos
guardas no policiamento do tráfego ur-
bano da Capital do Estado, citando a
PM como fonte de suas informações. O
arquivo de Portarias do diretor-geral do
Detran nesta assessoria contém 230 atos
específicos de tais apreensões nas hi-
póteses legalmente recomendadas, e o
Curso de Reeducação de Motoristas In-
frátores, da Divisão de Educação do De-
partamento revela ter matriculado 254
alunos, no ano em curso, para fins de
reabilitação".

Ainda citando os jornais, diz o
documento que, no relato dos 107 vel-
culos acidentados de 24 em 24 horas (qua-
tro por hora), a causa principal dos aci-

Kflflira

dentes, senão a dominante, tem sido a
imprudência, configurada pelo excesso
de velocidade, ultrapassagem forçada,
desobediência a sinais luminosos, sono-
ros ou manuais, e embriaguez. Em 85%
desses casos, caracteriza-se a culpa dos
motoristas.

O diretor-geral do Detran apreendeu,
em decisões fundamentadas — segundo
a Ascom — 26 carteiras por mês, uma
em cada dia útil, "por infrações cuja
gravidade tem a sua definição confiada
ao seu critério pessoal". Os guardas de
transito, por sua vez, retiveram 21 car-
teiras por dia na fiscalização do transi-
to, por irregularidades na documenta-
ção. Os mesmos policiais aplicaram 200
multas por dia, as vezes uma multa de
cinco em cinco minutos, e sempre duas
multas em tempo nunca inferior a 10
minutos.

Contudo, 60% das multas resultam
de estacionamento proibido, que não
implicam necessariamente risco; das
restantes, 20% são por desobediência a
sinais e 10% por excesso de velocidade.
Os outros 10% são creditados ao que a
assessoria chama de incontinência pú-
blica — embriaguez, retornos em luga-
res inadequados, frete remunerado, falta
de equipamentos obrigatórios, mau es-
tado de conservação, etc.

Das 459 mil multas aplicadas nos
oito meses e meio estudados, 40% (183
mil 600) referem-se a infrações de tran-
sito por imprudência. Dos multados,
menos de 2% (5 mil 225) reclamaram. Os
outros pagaram sem questionar, o que
para o Detran significa uma admissão
tácita das infrações. Mas o próprio prgãoreconhece qiie a multa, a rigor, só tem
atingido uma parcela relativamente pe-
quena de sua finalidade corretiva atra-
vés da intimidação pecuniária, pois não
consegue reduzir a taxa, relativamente
alta, dos quase 30% de motoristas ca-
riocas infratores contumazes das leis de
transito."A tendência para o leve decrésci-
mo dos acidentes de transito preconi-
zada pelos universitários da PUC", diz
o relatório, "há de ser uma consequên-
cia do rigor das multas, conjugado no
entanto com as medidas de engenharia
adotadas pelo Detran para melhorar a
fluidez do tráfego, instituindo no Rio,
para isso, uma malha viária provida de
180 anil sinais de regulamentação, 6 mil
400 placas de orientação, 2 mil 500 pia-
cas de advertência, 125 mil metros qua-
drados de faixas de pedestres, 65 mil
metros quadrados de faixas divisórias de
pistas, e mais 4 mil metros quadrados de
faixas diversas, na tentativa de ordenar
o tráfego numa cidade onde se pro-
cessam atualmente 21 mil 500 obras, in-
clusive o metrô, a cujo término está con-
dicionada a plena regularidade do es-
coamento do tráfego".

Rua Carlos Góes, 234 - Leblon
Rua Garcia D'Avila, 101 - Ipanema

CONVIDA PARA SUA NOVA COLEÇÃO DU 09 (SEGUNDA FEIRA)
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O POETA EM DISCO
Está pronto o álbum

duplo que a Phonogram
gravou com Carlos Drum-
mond de Andrade: 38 poc-
mas de sua autoria ditos
pelo próprio.O trabalho, o segundo
da série Antologia Poética,
iniciada no ano passado
com Vinícius de Morais,
reúne poesias selecionadas
pelo próprio poeta e pela
professora Clirian Alque-
res, além de uma inédita,
Declaração de Amor, escri-
ta especialmente para o
disco.

Quem já ouviu, garan-
te que, embora sem a im-
postação de um Paulo Au-
tran, Drummond saiu-se
muito bem, com desemba-
raço e tranqüilidade, na
gravação.
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Carlos Drummond de Andrade

A primeira
A primeira grande mostra

européia da pintora Djanira
começará dia 8 de novembro,
em Viena, .

Trinta quadros de seu
acervo serão expostos para
marcar a inauguração, na
Capital austríaca, da 50a.
agência do Banco do Brasil
no exterior.

O que pouca gente sabe é
que Djanira não foi escolhida
apenas por bem representar
as artes plásticas brasileiras.
Seu nome foi também indica-
do por ter a artista ances-
trais austríacos.

ENTRADA
EM CENA

Empenhada em ampliar
sua frota internacional de ja-
tos, a Varig, no exame de vá-
rias alternativas, se mostra-
va inclinada a decidir entre
a.s propostas da McDonnell
Douglas (DC-10) e da Boeing
1747-Kombil.

Agora, entretanto, os es-
tudos terão que passar a con-
siderar também a entrada em
cena da Lockheed, que colo-
cou na mesa seus Tristar-1011
aceitando como parte do pa-
gamento os jatos mais anti-
gos que a companhia brasi-
leira pretende desativar.

A serviço
Está no Rio o Ministro

das Comunicações e Informa-
ção do Império Centro-Aíri-
cano, Justin Salamate.

Para quem não sabe, ele
foi o responsável pela organi-
zação do décor e divulgação
da monumental e inacreditá-
vel cerimônia de coroação do
Imperador Bokassa I, que ga-
nhou a primeira página dos
jornais de todo o mundo no
final do ano passado.

Veio a trabalho.

Noile
brasileira

Jorge Ben e a Banda do Zé P_e-
tinho se apresentam no dia 18 na
discoteca Xenon, de Nova Iorque,
que promove uma noite brasileira*'

A lesta, entre outros motivos,
celebrará o convênio firmado entre
a boltc e os Hippopotamus brasi-
loiros, passando as duas a aceitar
mutuamente os habitues e uma c
outra mediante a apresentação de
seus respectivos cartões de sócio. '¦

A propósito das duas discotecas
nova-iorquinas da moda. a Xenon
e Studio-54, seria interessante a,
publicação um dia da lista de brá-
sileiros importantes que já experi-
mentaram o dissabor de ver a por-
ta de entrada se fechar diante da
seus narizes sem a possibilidade se-
quer de dialogar com os porteiros.

______r _J________________P _______ mt _______ ____F _______ ____r ________r _______ Br _______r

______&• t|£s a^ Hi^^K BH

mÈÈÊÈÈÈÈi^i- '•'•"' . olsH IgSjjg I

WÈÊm WÊÊÊsM m__v_Éii__HH______HlÍÉ : mus
____r___^flWr_wwTr'' *-¦ ^Y^sfô *^^_Bt-___________Bll_-Ciff• '*wífzBfàSiâ.'_¦*BR_?__-____!

^m ____F______I W&ÍÊÊÈ ^Mfô&ijÊÊaÊ

IU
WjU 8_f ü_9___[¦fA_____l ÍÍ£&ft___Í___ã_________3H ___B_____K_SV''''«KiKíSríflRflHI

__£___! waÈMÊIÉÉÊÊim __j_sn_ WSRSisiffiMSgilM
___P___fl .kÉ M^Êò^^^^^BmM

^ _____B_-___Í__S^___SH-____^____f_M 1 _KJ^n'_„_--_^^Í^LlMkwJEfljMl tM|||illll_a__B__________KM-_g___H__________l______^'^^nM Hflllvl! __U__9nn^v:::: :.j_jg_^___?rStVHÍlrM_KaBI"' i iK_____B My|__K__^__j_Tr ffífTlifflnfiffTflwfiOUiB

O romantismo
eafeminilidade
danovalinha
LONDON

LOOK
EsmolteCremoso

Fórmula exclusiva
da Yardley. Dá brilhoe

protege as unhas, secando
rapidamente e mantendo-se

inalterável. Em oito
harmoniosas cores.

Batom Brilho Aulomãlico

Cremoso, hidratante e
úmido, vem com aplicador
automático para um efeito

uniforme e brilhante.

ModernasoMcBdaeirresiâtívelanova'. 
inhademaquilagemLondon Look
London Look da Yardley, uma aventura fascinante ho
mundo da beleza. London Look, a maquilagem que
vem de Londres, onde a moda, a beleza, a ousadia e a
tradição se harmonizam num ritmo contagiante:
Bases, "blushes", sombras,batons, brilhos e esmaltes,
uma linha completa de produtos de maquilagem com
a tradicional qualidade Yardley. Cores deslumbrantes
selecionadas especialmente para a beleza envolvente
da mulher brasileira.
London Look da Yardley para você... irresistível!
Vã ao balcão da Yardley e descubra London Look,
um novo mundo de brilho e cor.

\ WÈ h/
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Empó.umectantee
luminosa, em cores

translúcidas e intensas
que dão aos olhos mil

reflexos cintilantes.

OF LONDON
LEY/2W5l

100% BRASILEIRA

pepeus,
NOVOS BAIANOS».^

LANÇAMENTO DE SEU 1o LP INDIVIDUAL
NO SHOW'GÈRACÃ0SÊ?S(3M^

CUHTA TEMPORADA «DE HA 14 OUT. -21 HS.6
DIA 15 OUT. AS 19 HS. - RES.: 227-6475

TEATRO CASA GRANDE
AV. AFRANIO DE MELLO FRANCO, 290

ARTISTA EXCLUSIVO CBS.
PRODUZIDO POR CARLOS ALBERTO SION

virmos.
(Hdm.<K_riES,

QUEIJOS.
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PARA DEPUTADO
FEDERAL

MARCELO MEDEIROS
MDB 378

VOCÊ ADORA
COMER.PCK
QUE FUGIR

DISSO?

FEIRd Dá
PROUIDÊMCM

íJGORíJ
ÉBORRd.

5, 6, 7, 8 DE OUTUBRO

Mil ^.WWUWMWJ )

Telefone para 264-6807-

e faça uma assinatura do

JORNAL DO BRASIL

Venha aprender a comer.
Assista a uma reunião .
GRÁTIS e veja como você "
pode EMAGRECER, comendo.
bem e sem remédios.

Inscrição: CrS 250,00
Semanalmente: Cr$ 100,00

GILANTES
PESO®

® 257-0025
WEIGHTWAICHEIiSIIII0a,«i2:iAU!C.I,'.AI0IAt:'.-,l,-.V

7 • TEATRO MAISON DEFRANCE
- . . ¦'' -¦(' 

", 
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B 16 DE OUTUBROÀS21 HORAS

-LETTRE DE LA RÊLIGIÉUSE PORTUGAISE
(CARTAS DA REUülOSÁ;.P,ORTUGUESA)'
COM MICHELINE UZANtÍjV ^í;.õ

)M' DIREÇÃOJOSÉ.VALVERDE( f
'>',' 

.¦¦¦¦:..¦ 
', 
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<P§ RESERVAS TELEFONE: ?52-|4?6

^Sl Prpços 10d"Cruza1ro-- Eítudaixtes,?0,00,\ 0

IDIOMAS EM CASA
INTENSIVE COURSE IN ENGL1SH

GRAVADO EM CASSETES

FRANCÊS (Da Didier), ALEMÃO
E OUTROS IDIOMAS

Rua Pinheiro Guimarães, 86
Tel. a4B.5992~270.400B
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Ações x ouro
O último número da revis-

ta Esquire traz um estudo so-
bre os melhores investimentos
que podem ser feitos atualmen-
te em todo o mundo.

segundo a revista, duas re-
centes pesquisas realizadas pe-
Ia própria Bolsa de Valores de
Nova Iorque concluíram peno-
samente que o mercado de ca-
pitais não é um setor favorá-
vel para investimentos nos dias
que correm.

• Quem tinha, há 10 anos,
10 mil dólares disponíveis pa-
ra investir e o fez em ações,
perdeu dinheiro, tendo hoje
apenas 9 mil 940 dólares. Se o
tivesse feito na compra de fran-
cos suíços, hoje teria em caixa
21 mil 

"470 
dólares. O investi-

mento imobilário teria rendido,
no mesmo período, apenas um

21 mil 480 dóla-pouco mais:
res.

Os mesmos 10 mil dólares
aplicados em 1968 em diaman-
tes, hoje estariam transforma-
dos em 22 mil 830 dólares; em
moedas raras, estariam valen-
do 28 mil 500 dólares.

As duas blue-chips dos in-
vestimentos, hoje, em todo o
mundo — levando-se em con-
ta, naturalmente, pequenas va-
riações regionais — ficam por
conta do mercado de arte e da
compra de ouro. Quem, em
1968, empregou 10 mil dólares
na compra de peças de arte,
hoje tem seu investimento tri-
plicado.

E quem o fez na aquisição
de barras de ouro já tem em
caixa nada menos que 37 mil
60 dólares.

Zózimo
UM MÉRITO
Um mérito, certa-

mente entre outros,
teve a escolha ão Clu-
be do Exército, para
décor ãa recepção ofe-
reciãa em Brasília pe-
Io Presidente Giscarã
ã'Estaing: expôs pela
primeira vez suas
confortáveis instala-
ções aos olhos civis.

A ãe Giscarã foi a
primeira recepção ci-
vil ofereciâa no clu-
be desde a sua inau-
guração.

B3_____N__H___fl__l___B______ >í_fe_A_ ¦ ¦ ''>^__E______ ___________
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A Sra Adelaide de Castro, uma
das raras presenças elegantes na recepção

oferecida era Brasília pelo
Presidente Giscard d'Estaing

Reta
final

Já está no Senado,
aprovado por todas as
comissões e apenas à es-
pera de quorum para
ser votado e transjor-
mado em lei, o projeto
que determina .a utiliza-
ção exclusiva de carta-
zes criados no Brasil pa-
ra a divulgação de jil-
mes estrangeiros.

Por falar em cartaz
nacional: o Clube da
Criação já escolheu o
filme em torno do qual
promoverá pelo terceiro
ano consecutivo seu con-
curso de cartazes —
Harlan County, dc Bar-
bar Kopple, a mesma di-
retoria de Hearts and
Minds.

CANA DA IND!A;JUNÇ0*VIME]| lastres
QUALIDADE E ARTE

GRANDE
PROMOÇÃO!!!

AGORA,
EM ATE

12 MESES

QetlCVC Móveis e Decorações
_<' R. Raimundo Correia 11, Copacabana, T. 256-7463.

Aberta 4« e 6» até 22 hs./(l!i1reajejnLyOlMÍÜ___

££ Temos
um segredinho _

para te contar... 99
Na São João Batista
Modas, você vai co-

nhecer agora os
mais sof is-
ficados lan-

çamentos da ARP para o verão. São coisas
lindas! Os modelos, os padrões, as novas
cores, tudo! E o primeiro pagamento, só
em Janeiro. Sem nenhum acréscimo. Venha

rapidinho!
"Depois

não diga que
não te contamos,

hein..."

CASAS
SÃO JOÃO BATISTA
MODAS.

V'•' ir

fi

Fábrica em-
"JACAREPAGUÁ"

COLONIAIS.
CLÁSSICOS
MODERNOS

OfertaEspecial
PpsteaÇolonlais
l.Oalt. Í.190,
2.10a._1.89O|

GEDAN
ATACADO • VAREJO

392-1830
Brtrad . do Tlndlba, 1049-A.

Tg.íVí.\
I SACODE \ ).
/." COURO V
/ E VELUDO \

I PARA JÓIAS \

I j TEL: 719-7470 - NITERÓI

EM NOVEMBRO
fljyj

(fflm
Rua Gonçalves Dias, 59 - Fone: 252-6518.

Av. N. S.a de Copacabana, 723-B - Fone: 255-3729.
RIO DE JANEIRO - RJ.

Patrocínio
da

sua

Caderneta
de Poupança<m Cada'

vez
melhor

HUGO CARYANA
ESPECIAL.

3* FEIRA, 11 HS. DA NOITE,

Venha ver

a partir de quarta feira dia 11

a coleção de verão 79

Rua Montenegro, 134
Ipanema - Rio

Grande Venda
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! I SOFA-CAMA |tMFUÍ
|"NORMA"-Casal Wr

DUPLEX
4 PORTAS com (risos

Acabamento esmerado
6.540.

RÁDIO JORNAL DO BRASIL AM 940 KHz

MESA ELÁSTICA OU CONSOLE M_nr.
EM JACARANDA __2.890po_l.. SU
JÒGO-SOFACA MA-COURVIN rt nar.

o=. 4.900non2.98O
BICAMA-LINHAR ETA-TECIDO „ _.Qr.

Dc3.580pon2.1oO
MÓDULO-TECIDO USTRADO-~990
CADEIRA PALHINHA——~~-290

O ÚNICO que abre e fecha SEM MOLAS
Tecidos modernos lisos e listrados
Braços em CEREJEIRAdu ESTOFADOS
d!>7.-00,:porapenas'5.380

FINÍSSIMA'
CAMA-BOX

Casal
.Eli. CEREJEIRA

COM 4 GAVETAS
2.S80

•NRO DEIXE PORO DEPOIS. COMPRE RGORRU!
EXPOSIÇÃO E VENDAS:

-^ «g-wga»! R.CARIQCA 72-7B-TEL.232-Q5D5^

M Itl STmíTSI .H.fflAlDO SANTOS AR. UJ0.857
CAVALCANMEl.249.902.

COM AMPLO ESTAClONAMENTQi-SABADOS AT E"AS 12.30:HS\

ü AGORA TAMBÉM NO RIO,
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RODA-YIYA
Astor Piazzolla e seu quinteto se apresen-

tam no Rio, na Sala Cecília Meireles, nos cilas
24, 25 e 26 cie novembro.

O Sr Adolfo Bloch festeja hojo com anil-
gos seus 70 anos.

Ionlta Guinle comemora hoje aniversário
estreando o new look do Régine's, que dispõe
agora todos os domingos de um buffct.

Duas presenças particularmente bonitas e
elegantes no jantar oferecido cm Brasilia pelo
Presidente Giscard d'I_>taing: Lúcia Flecha de
Lima, com um modelo assinado por Gui Gui-
marães. e Maria Alice Halfin.

O professor Walter Gaspar lança dia 10,
às 21 horas, na Faculdades Integradas Está-
cio de Sá, onde leciona Direito Tributário, seu
segundo livro Elementos de Administração.

O quarteto de cordas francês Via Nova da-
rá um único recital amanhã na Sala Cecília
Meireles.

A atriz americana Stelle Persons levará
a peça D Margarida, de Roberto Athayde, em
tournée d6 dois anos pelo Estados Unidos, Ca-
nada, Inglaterra e Austrália.

Ajudando o Cerimonial do Itamarati na vi-
sita do Presidente Giscard cPEstaing, no Rio,
o Secretário Sérgio Lemgruber. Substituiu o
Conselheiro Leal Soares, que está de férias.

Copacabana ganhou um novo pub, doublé
de casa de blues: o Appaloosa.

O Embaixador da Espanha e Sra de Vai-
laure festejam a data nacional de seu pais re-
cebendo para cocktails em Brasília no dia 12.

A cantora e compositora Kate Bush, quechegou aos primeiros lugares do hitparade in-
temacional com a música Wuthering Heights,
vem ao Brasil no fim do ano para uma série
de espetáculos.

O figurinista Dener assinará os modelos
que serão usados pela cantora Carmem Costa
no Teatro da Galeria, em dezembro.

Não se sabe ainda o que pode ter aconte-
cido em Manaus, mas os jornalistas franceses
já tiveram incidentes desagradáveis em Brasi-
lia, duas vezes, e no Rio.

¦ ¦ ¦
HOMENAGEM

Está pronta para ser inaugurada a está-
tua de Simon Bolivar, plantada na praça di-
ante do Canecão.

E' eqüestre.

Zózimo Barrozo do Amaral

Venda especial de Aniversário

OíSCONTOS ATí
35

OLarFeliz
Anos

Em Outubro, CS Lar Feliz
está completando 35 anos
de bem servir.
Em comemoração, está oferecendo
grandes vantagens em preço
e prazo, na sua ampla linha de
móveis estofados, bem como,
armários, e cozinhas Vogue.
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0 Lar Feliz Praça das Nações; 186 - Tels: 23.0-2556
e 260-4089 - Bonsucesso

Diariamente até 20h - sábados.até 14h.

LEONE
22 Grande Leilão

ANTIGÜIDADES E
OBJETOS DE ARTE

Exposição: de 24 a 30 de novembro de 1978

Leilão: de 27 a 30 de novembro de 1978

Local: Copacabana Palace

Observação: já estamos avaliando e catalogando

LEONE
Centro de avaliação e depósito •
Rua Prudente de Moraes, N.° 903
lei. 287-4758 — "

_
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A CRIAÇÃO DO MUNDO PARA
QUEM NÃO
GOSTA DE

INTERPRETAR AS
COISAS AO

PÉ DA LETRA
Joelle Rouchou

Criança é Criança

Em frente ao Hotel Glória, pega-se
a rampa que leva ao mar. AU, no Ater-
ro, na Pista de Dança do Parque do Fia-
mengo, entre o Horto e a Marina, uma
estória que foi contada ontem estará
sendo contada hoje, às 18h (e passará a
ser contada também na Escola de Artes
Visuais do Parque Lage, às 21h, a partir
de quarta-feira). É uma emersão —¦ e é
esse o nome da estória: Emersão — de
um inundo de cores, bonecos e fantasias
baseadas em mitos indígenas. Os boné-
cos são gigantes.Eles viviam no quarto mundo.
Era escuro. Eles não se viam. Pisavam
uns nos outros, urinavam uns nos outros,
.cuspiam uns nos outros. Não podiam res-
pirar.

O espetáculo começa com essas fra-
ses, ditas por dois narradores, Rachel
Ribas e Luis Brahma. Eles estão contan-
do a estória da criação do mundo, se-
gundo um mito indígena da tribo Zuni,
do Novo México.

Marcos Caetano Ribas, diretor e co-
reógrafo da estória, que está sendo mon-
tada pelo grupo Contadores de Estórias,
fala um pouco da peça:Emersão é uma alegoria, simbóli-
ca. Por isso, não deve ser interpretada
ao pé da letra. Representa a visão indi-
gena do começo do mundo. Assistimos à
evolução do povo primitivo, que vivia nas
trevas, nos subterrâneos, e considerava o
Sol sua entidade máxima. Os filhos do
Sol, os guias, vão mostrar a esse povo a
existência de um mundo melhor, mas o
processo é evolutivo. Várias etapas mar-
cam a passagem de um mundo ao outro.
O quarto mundo é cinza, o terceiro é pin-
tado de marrom; o vermelho, segundo
mundo, mostra um grande contraste pa-
ra a explosão do amarelo-rei, a che-
gada ao primeiro mundo. Em cada fase
vemos o empenho do homem em se adap-
tar à terra. Os seus chifres são cortados,
seus dedos separados, suas bocas dese-
nhadas.

Bonecos, máscaras, mãos enormes
entram em cena e fazem parte do elen-
co que os manipula. Os exercícios de ex-
pressão corporal são executados por dan-
çarinos que manejam os bonecos, faixas,
bandeiras, estandartes è compridos pa-
nos.

Marcos de Araújo, dançarino, e que
jã participou de outras montagens com
o grupo, sente "uma relação dupla en-
tre o boneco e o dançarino". Não os vê
separadamente como duas coisas estan-
ques, "mas os dois formando uma coreo-
grafia, um todo, uma composição- esti-
mulante".

Os dançarinos e atores de E?nersão
usam o termo coreomanipulação ou ma-
nipulafria ao definirem o entrosamento
boneco-personagem.

A criadora desses bonecos e.dos gran-
des acessórios é Rachel Ribas que con-

INFORMAÇÃO PUBLICITÁRIA

fecclonou os figurinos num tempo bas-
tante curto, pois era necessário que to-
do o cenário estivesse pronto no momen-
to dos primeiros ensaios:

Tive o desafio do tempo e o da le-
veza, pois nesta montagem os bonecos
devem andar e dançar, sendo impossível
criar íiguras pesadas demais, sem con-
tar o material usado, pela necessidade
da transiucidez de algumas máscaras.

Nao e a primeira vez que Rachel pre-
para cenários. O casal Marcos e Racnel
Rioas começou suas experiências em tea-
tro, em Nova Iorque, em 1970, e se apre-
sentava nos parques da cidade levando
como bagagem seus bonecos, suas pes-
quisas em teatro e em artes visuais, sob
o nome de Storytellers. Oito anos de
compromisso com as estórias de tradição
oral, sempre ditas e apresentadas em lu-
gares públicos, abertos. Dessa mesma
maneira o grupo se apresentou durante
dois anos na Europa, uma boa têmpora-
da na Holanda com contratos e algumas
obrigações. Marcos, o diretor, acredita
na fidelidade de suas estórias:

Quando monto um espetáculo mi-
nha preocupação é a de manter uma
grande parcela de obrigação com o texto,
me disponho a contar uma estória espe-
cifica, mas é claro que quem conta um
conto acrescenta dois, só que não quero
redirecionar. Acredito que a função bá-
sica da arte seja a de emocionar, de mo-
ver as pessoas em qualquer direção, mas
de movê-las.

Esta e a quarta montagem de Emer-
são e Marcos está certo de que não será
a última, pois esse conto é um de seus
preferidos, e suas pesquisas estão em
constante avanço.

O clima de trabalho transpira bom
humor e muito rigor profissional. Um
dos sintomas da coesão do grupo é suge-
rido pelas camisetas iguais, com o nome
do grupo estampado. Os músicos gostam
do ambiente diferente de trabalho, sem
estúdios e portas, sem limites espaciais.
A direção musical é de Mário Avellàr e
Miml Lessa. As músicas são temas de ca-
da quadro do espetáculo, não tendo le-
tra nem títulos e os músicos vêm de di-
versos conjuntos e experiências. Alber-
to das Neves se encarrega da percussão,
Beto Caroldi é tenor e soprano, Irapoã
Índio do Brasil, no trumpete, Manuel da
Silva no trumpete e trombone. A guita$~
ra é tocada por Mimi Lessa.

Os bailarinos, assim como os músi-
cos, foram recrutados através de anún;
cios em jornais. Um auxílio de monta-
gem foi concedido pelo SNT e o espeta-
culo é patrocinado pela Diretoria de Par-
ques e Jardins, o que resulta num en-
tretenimento ao ar livre e com entrada
franca. Rachel faz uma ressalva:

— É importante frisar que o espe-
táculo não é dirigido apenas ao público
Infantil, apesar de ser uma estória e ser-
mos os Contadores de Estórias.
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FAZENDO ALGUMA COISA
PELA GAROTADA

Ana Maria Machado

A Associação Alemã dos
Cegos está lançando livros
ilustrados para crianças com
perda total ou grave deficiên-
cia da vista. Os custos altis-
simos para esses volumes de-
senhados e impressos em pro-
cessos especiais são parcial-
mente cobertos por donativos.
As imagens são em relevo e
apresentadas em cores bem
fortes. O texto é duplo: tem
uma parte em Braille e outra
versão em tinta preta. Isso
permite que os pais com vista
normal possam acompanhar
a leitura dos filhos cegos e
possibilita também que os
pais e avós cegos possam con-
tar histórias de livros a seus
filhos e netos que enxergam
bem. Já escrevemos aqui há
algum tempo sobre experiên-
cias nesse sentido, feitas ar-
tesanalmente, na Dinamarca.
Mas a iniciativa alemã é em
moldes mais industriais — o
primeiro livro da série, A
Pequena Clementina, foi edi-
tado num atiragem de 1 mil
350 exemplares. Nos Estados
Unidos e no Japão também
já há várias publicações des-
se gênero para os deficientes
visuais. Entre nós, isso ainda
é sonho.

Até o dia 13 de outubro, a
Editora Brasil-América está se
movimentando pelo 20.? ano

consecutivo para atender
a uma verdadeira romaria de
professoras públicas da Cida-
de. E' que, celebrando a Se-
mana da Criança, a EBAL
oferece revistas em quadri-
nhos, em distribuição gratui-
ta, para os alunos da rede
oficial. Paralelamente, fun-
ciona nos jardins da Editora
o 2? Mercado de antigas re-
vistas em quadrinhos, para
colecionadures. E tudo junto
cria uma festa, em que esle
ano haverá também a oferta
de um pacote de livros infan-
lis variados (presente da
EBAL) e colaboração de ou-
trás empresas, como a Coca-
Cola, Café Pele, CCPL e Pull-
man.

Quem também está ceie-
brando o Dia da Criança es-
te ano é a Aroldo Araújo Pro-
paganda, que aniversaria nes-
se dia. Para comemorar, lan-
çaram um pôster com a De-
claração dos Direitos da Cri-
anca, em meio a belas ilus-
trações de G-ian Calvi. Os in-
teressados podem dirigir-se à
Rua Miguel Couto 35, 2' an-
dar. O objetivo da promoção
é "reafirmar de maneira con-
creta que o bem-estar das
crianças é de responsabilida-
de de todos e que está direta-
mente ligado à paz, ao pro-
gresso social e à liberdade do
mundo de amanhã".

Quem se interessa por educação de uma forma aberta,
capas áe incorporar uma reflexão crítica áe toào o pro-
cesso ãe escolarização, poâe escrever para a Suíça e
encomenãar o Documento 16/17 ão IDAC (Instituí
ã'Action Culturelle). Ê uma primorosa publicação em
francês ou inglês, que custa 10 francos suíço's, com

magnífica áia-
gramação e

A criação do mundo, mito indígena da tribo Zuni, Novo México

...QUi RISQUE
D'ENGENDRER
DES ÉCHECS
EN
SÉRIE

Ji1' «,| Fjd

ilustrações d e
Clauáius — o
cartunista bra-
sileiro que tan-
ta falta está fa-
sendo por aqui.
Chama-se.
Attention, Eco-
le! e tenta com-
preenáer o me-
canismo áe fun-
cionamento da
escola, tal como
a socieáaãe oci-
ãental o tem
posto em mar-
cha.
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286-3775

(S) MODUS VIVENDI, UMA OPÇÃO
INTELIGENTE DE OBJETOS

Há certas lojas que têm um clima magnético, despertando
a atenção até dos passantes distraídos. A Modus Vivendi
é uma delas, com o seu mundo de objetos para casa e
para presentear. Sugerimos: peças coloridas em papier
maché, luminárias românticas em barbante e papel,
cache-pots de vários tipos, divisórias em bambu e cortiça
(parecem saídas de filme asiático), porta-retratos originais,
espelhos decorativos, quadros e reproduções e muita
coisa em cerâmica e madeira. Rua Almirante Guilhem,
262 loja B. Lebion.
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GENTE
MIÚDA:

UMA CRECHE
ONDE SEU

FILHO FICA FELIZ
Longe da poluição, com

muito verde e ar puro, a
creche maternal Gente Miú-
da atende a crianças a par-
tir dos 3 meses, de 2a. a
6a. das 7h às 19 hs. Com
uma equipe de profissio-
nais competentes (educado-
res, babás, médicos, enfer-
meiras e psicólogas), ofere-
ce uma didática voltada pa-
ra o desenvolvimento do
potencial criativo, com ati-
vidades de jardinagem, gi-
nástica, expresão corporal e
música. Na hora das refei-
ções, cada criança recebe a
alimentação certa, como
mandam a mamãe e o pe-
diatra. R. Marechal Trom-
powsky, 31 — Tijuca — tel.:
208-1548.

m BRINQUEDOS
MODERNOS,

ONDE O
PREÇO NÃO
É PROIBIDO

Na fantasia infantil nada
é mais fascinante do que
um brinquedo. Escolha pa-
ra o seu filho — o Dia da
Criança é na próxima 5a.
feira — uma novidade na
loja Brinquedos Modernos,
onde os preços fazem es-
quecer que estamos em Ipa-
nema. Além de grande va-
riedade de jouets, Brinque-
dos Modernos tem inédito
serviço de telefone com
entrega imediata e oferece

pagamentos facilitados. Tra-
dição no mercado paulista,
instala-se agora no Rio, à
Rua Visconde de Pirajá,
592-D. Guarde o telefone:
287-3408.
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GRAÇA ESTÉTICA: MILAGRE A FLOR DA PELE

Viva melhor as delícias do verão com os tratamentos de
Mme Graça, uma esteticista que faz verdadeiros mila-
gres, inclusive o lifting biológico por apenas Cr$ 550,00.
Diariamente das 9 às 18h. Marque hora pelos tels.:
227*6877 e 285-4464. R. Visconde de Pirajá, 330/701.

A GRANDE SACADA É SUMMER TENNIS
Dê um saque com a precisão de um Bjorn Borg no Sum-

mer Tennis, quadras de aluguel entre o mar e a lagoa

(Av. Sernambetiba, 6.270 - Barra da Tijuca). O ensino é

especializado em todos os níveis (método inédito no

Brasil) para crianças e adultos que desejam se iniciar, sob

a orientação de professores de comprovada eficiência, no

esporte da moda. Em matéria de serviços, há o bar-ves-

tiário, boutique de material esportivo e galeria de arte.

Diariamente das 7h às 24 hrs. - Tel.: 399-4163.

IMUNI-SERVICE ACABA COM
AS PRAGAS DOMÉSTICAS

Uma das coisas mais desagradáveis que pode acontecer

à dona-de-casa, é ver a cozinha invadida por bara-

tas ou as roupas brancas roídas por animais indesejá-

veis. A melhor solução é dedetizar a sua casa de

verdade, com o fulminente e sensacional sistema de mi-

cropulverização líquida, especialidade do Imuni-Service.

Indiscutíveis as qualidades, com tradição de mais de 10

anos, garantia e assistência técnica reais de 6 meses. Os

preços são convidativos. Acabe com a terrível fauna do-
mestiça (cupim, baratas, pulgas, traças etc.) pelos tels.:

266-4846 e 234-5557.

TODO O MUNDO GOSTA DA AMARELINHA!

Quem ganha a partida, chega ao céu. E a brincadeira se
repete na boutique infantil Amarelinha. Lá todo mun-
do ganha, nos preços acessíveis e nos modelos exclusivos,
até 12 anos. Tem ainda bichos e enfeites para quartos.
Rua Barão de Ipanema, 94-A.

LEVE PARA CASA
O DOCE SABOR

DA CHAIKA
Um dos segredos da

Chaika — um dos lugares
mais badalados de Ipane-
ma, reunindo gente de to-
das as gerações — é o doce
sabor caseiro de suas tor-
tas, doces e guloseimas em

geral. Com receitas antigas,
supervisionada por uma
senhora com sensibilidade
de mão cheia, a doceria da
Chaika recebe encomendas

pelo telefone 227-6372. As
misturas delicadas de sabo-
res e ingredientes são de-
safios para os regimes mais
severos: dá água na boca
ver o chocolate combinado
com baba-de-moça e creme
de amêndoas. No verão,
aguardem uma surpresa.
Visconde de Pirajá, 321.

DEKOR DE FRANCE
A MODA DA CASA

Vale a pena ver a linha
Concorde do papel de pa-
rede GP, exclusividade da
Dekor de France, em 160
padrões. Também você en-
contra vicatrex, vulcatex,
plavimural, etc. Barão de
Ipanema, 94 lj. C (tel.:
237-8015) e Conde de Bon-
fim, 232 lj. C (tel.:
284-8699).

ACABE DEFINITIVAMENTE
COM OS PÊLOS

Neste verão liberte-se, defi-

nitivamente, dos pelinhos
desagradáveis que incomo-

dam e enfeiam, através da

eletrólise, método realmen-
te revolucionário e indolor,

pelo sistema short-wave.
Eneida, graduated pelo Elec-
trolysis Institut of Florida, é

expert no assunto. Tel.:

274-4784.

CONHEÇA
OS MELHORES

TAPECEIROS
DO PAÍS SíM
SAIR DO RIO

Você pode realizar uma via-

gem fantástica pelo mundo
da tapeçaria visitando o ate-
Mer de Rita Cáurio. Repre-
sentante de 17 tapeceiros de
Norte a Sul do país, Rita dá
uma nova ótica a esta arte.
Ficamos sabendo que há
técnicas que fogem do con-
vencional bordado, como
tear, macramé, montagens,
etc. Que as formas variam
em função da sensibilidade
do artista e os materiais po-
dem ser em qualquer fibra
animal ou vegetal. Os pre-
ços são surpreendentes, boa
novidade. Apesar do metrô,
não há como resistir ver
as peças: Rua São Salvador,
14, apt. 1304. Tel.:
265-7355.
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CINEMINHA DO TITIO, PROGRAMA ANIMADOI

Que tal, mamãe? Chame o Cineminha do Titio para um

programa diferente no Dia da Criança ou para a festinha
de aniversário. Desenhos coloridos e sonoros falados em

português, animadíssimos e modernos. Rua Senador Dan-
tas, 118 s/717. Tels.: 252*6535 e 252-6311.

AS IDÉIAS
ILUMINADAS
DA UTILFUTIL

Uma loja com um nome tão
bem bolado, só poderia ter
idéias brilhantes: UtilfutÜ.
Novidade-exclusividade são
as luminárias em tela crua
e madeira. Formas insólitas
(cênicas, cilíndricas e ba-
lão) desde Cr$ 320,00. Vis-
conde de Pirajá, 444 e 124
e Miguel Lemos, 57-A.

PROVE NA SUKVS AS
DELÍCIAS CHINESAS

Dizem que a culinária chinesa é fruto da
sapiência dos deuses. E, realmente, os
temperos & sabores divinos que se acham""

na Suky's fogem do comum. A única loja de salgadinhos
e doces finos chineses do Rio, fica logo ali em Ipanema,
à Rua Teixeira de Melo, 31 loja H. Molhos misteriosos,
chás bem-aventurados nos levam à China. Mas não é só:
a Suky's serve refeições caprichosas (o frango xadrez é
digno de um mandarim) e aceita encomendas para festas,
banquetes e jantares. Tome nota do telefone: 287-2897.

TOQUE E TENHA:
TOC-TENHA - 274-9898 & 274-4747
Como conseguir um carpinteiro rápido e

caprichoso? Ou uma equipe de obras com

a honestidade de antigamente? É só ligar para o Toç-

Tenha e esses serviços estarão às suas ordens. Mas tal-

vez o seu caso seja outro: um mensageiro de confiança,

com protocolo, para levar documentos à cidade, fazer,,,

um pagamento inadiável, apanhar uma encomenda na

hora do rush, etc. Super-heróis em festas infantis, ser-

viço para jantar de mil talheres, datilógrafos, compra de

passagens, a refeição em casa do:restaurante favorito,
também é fácil. Ligue para Toc-Tenha: 274-9898 e

274-4747.

COLOQUE ARTE DO RIO ANTIGO EM SEU JARDIM

Se você pensa em ter um jardim com plantas originais e -

peças de arte provenientes de casarões demolidos do Rio

antigo, telefone hoje mesmo para o paisagista Sérgio:

266*3994.
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Carlos Eduardo Noyaes DE GAULLE TINHA RAZÃO? DA SÉRIE "NA REPÚBLICA
DAS LARANJEIRAS"

ÂO sei por que os
jornais abrem tan-
to espaço para re-
produzir essas
saudações entre
os Chefes de Esta-
do. É sempre a

mesma cascata. No discurso de
Giscard, na República das La-
ranjeiras, observei apenas uma
singularidade: o Presidente
francês, muito cuidadoso, em
nenhuma ocasião citou a pala-
vra democracia. Em compensa-
ção de uma mancada que pode
custar caro às relações franco-
laranjeiras: num determinado
momento, declarou que 

"o 
país

pode se sentir orgulhoso do
que realizou no decorrer dos
últimos 20 anos". Sentiram?
Quando terminou de dizer 20
anos notei que algumas auto-
ridades pigarrearam, outras se
mexeram na cadeira e houve
até um revolucionário mais ar-
doroso que ameaçou levantar-
se para interpelá-lo:

— Vinte anos não, Exa:
14.;. 14 anos e seis meses. Fa-
ça o favor de corrigir.

Quanto ao resto do discur-
so, não foi muito diferente dos
que pronunciou na Alemanha,
no Haiti, na Noruega, na Mar-
tinica e na Etiópia. Deve-se real-
çar, contudo, o trecho em que
fez um belo comercial do seu
pais: 

"A França que lhes visita
hoje permanece a dos perfu-
mes, da moda, dos bons vi-
nhos. Mas é também a França
do Concorde, do Airbus, do au-
tomóvel, do computador e dos
lançadores de satélites. Ela es-
tá entre os três países do mun-
do que garantem todas as tec-
nologias do ciclo nuclear, do

combustível ao reprocessamen-
to'. Compreende-se a publici-
dade: a França descobriu que
em matéria de investimento
estrangeiro Laranjeiras é algo
assim com a casa de Noca. O
Presidente veio aqui para fazer
negócios, investir e vender.
Aliás, sua intenção ficou clara
desde o instante em que se
reuniu com o Alferes para o pri-
meiro encontro de trabalho.
Giscard chegou carregando
uma pastinha debaixo do bra-
ço. O Alferes elogiou-a. Gis-
card não perdeu tempo:

Quer comprar? É couro
da Alsacia. Material de primei-
ra. Olha só o acabamento.
Quer? Faço baratinho. Sua ima-
gem vai melhorar muito com
essa pasta. Vendi uma para o
Presidente do Paquistão e seu
Ibope subiu três pontos.

Senta aí, Giscard. Va-
mos bater um papo, depois a
gente fala de negócios. Estou
me lembrando daquele vinho
que você me ofereceu lá em
Paris. Que vinho maravilhoso...
que bouquet! Como era mesmo
o nome?

Cave d'Estaing. Quer
ficar com duas caixas? Quer,
eu telefono lá para o hotel e
mando o motorista trazer. Fica.
Se você não gostar da safra não
precisa pagar.

Calma, Giscard. Relaxe.
Você parece que só veio aqui
para levar a minha grana.

—Que é isso... nem pense
nisso. Vim para cooperar com
vocês. Minha intenção é ape-
nas ajudá-los. Acho que Laran-
jeiras merece todo o sacrifício
da França para ser ajudado.
Mas se você prefere não falar
de negócios, está bem, mude-

mos de assunto. Hummmm...
qual é o perfume que você es-
tá usando?

Uma lavanda inglesa.
Isso já caiu de moda Al-

feres. Veja o que tenho aqui
comigo (abre a pasta e retira
um vidro de Eau Sauvage). É _
última palavra. Vire a mão.
Que tal? Temos em vários ta-
manhos. E os queijos? Está in-
teressado em queijos? Não?
Quer umas baguettes? Vamos,
escolha. Pode levar. Você paga
em três vezes...

Pôxa, Giscard você é
um bocado legal.

Amigo é para essas coi-
sas, Alferes. Só quero ajudar.
Não vou ter lucro nenhum.
Acredite: está tudo muito bara-
to. Aproveite. Na França esta-
mos na quinzena da boa von-
tade.

Realmente é tentador.
Eu gostaria de ficar com tudo
mas não tenho dinheiro, Laran-
jeiras está toda endividada.

Ora, meu caro, isso não
é problema. Quanto é que vo-
cê quer? Diga Não fique aca-
nhado. Por acaso eu trouxe co-
migo muito dinheiro. Posso lhe
emprestar: você leva o dinhei-
ro, compra e depois me paga
uns jurinhos... micharia.

Sua bondade me como-
ve, Giscard — disse o Alferes
quase chegando às lágrimas —
Me dá o dinheiro. Eu vou ficar
com tudo. E você? Não está
interessado em nada? Nós tam-
bém temos muita coisa para
vender. Você não quer?

Bem, já tenho quase
tudo que você pode me ofere-
cer. Mas, de qualquer maneira,
se fizer um bom preço sou ca-
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paz de comprar o Estado de
São Paulo.

Os dois conversavam ani-
madamente, quando Giscard
teve sua atenção despertada
para o aparelho de televisão.
Estava começando mais um
programa do TRE. O visitante
observou com certa estranheza
e perguntou o que era aquilo.

Propaganda eleitoral —
disse o Alferes, orgulhoso.

Se você quiser — co-
mentou Giscard, sem entender
o que via — posso lhe vender
uns tapes de propaganda elei-
toral da TV francesa, han? Vai
elevar bastante o nível da cam-
panha. Está interessado?

Não, obrigado. Penso
que estamos bem assim. Esse é
o modelo que melhor se adap-
ta à nossa realidade. Você não
sabe, mas aqui o povo não es-
tá preparado para votar. Na
eleição de 74 foi uma loucura:
os eleitores sem saber o que
fazer cuspiam nas urnas, bota-
vam o voto no bolso do mesa-
rio e não sabiam escolher seus

candidatos. Os candidatos fala-
vam demais, confundiam os
eleitores... resolvemos então
mudar a forma de propaganda.

E o que que os candi-
datos estão dizendo?

Nada. Quem está falan-
do é um locutor.

E o que o locutor está
falando?

Bem, está dizendo que
esse candidato aí é um ex-chefe
dos escoteiros, ex-síndico de
edifício e pai de três atletas do
Olaria.

Que foi mesmo que vo-
cê disse que é isso?

Campanha eleitoral.
Giscard cocou a cabeça e

pediu maiores detalhes. Não
estava entendendo absoluta-
mente nada. Desistiu quando o
Alferes começou a explicar o
que era um senador biônico.
Felizmente (felizmente para o
visitante) nesse momento aden-
trou no gabinete com seu estilo
rompedor o Alferes Arimpa-
teia acompanhado de seu
assessor Marquezinho. Abriu
a porta e foi direto ao Presi-
dente francês:

Como é que é? Tudo le-
gal Credicard?

Não é Credicard — co-
chichou o assessor.

Não? — Surpreendeu-se
Arimpatéia — mas é alguma
coisa terminada em card, não?

É Giscard.
Sim, claro, Giscard, co-

mo é que eu fui esquecer — e
dirigindo-se ao visitante - Co-
mo é que está a Bélgica?

Bélgica não — cochi-
chou o assessor — ele é Presi-
dente da França.

Sim, claro, da França.

Já estive três vezes na Torre
Eiffel. Comprei até um chavei-
ro lá, Olha aqui. E o Lido hein?
Pôxa... deve ser o maior barato
ser Presidente da França hein?

— Bem... — murmurou
Giscard, levantando-se cheio
de cerimônia.

Fique a vontade — dis-
se Arimpatéia, dando-lhe um
tapinha na barriga — Pôxa! Mas
como você é alto. Não fazia
idéia que fosse tão alto assim.
Deixa eu ver onde é que eu
bato. Mede aí Marquezinho.

Arimpatéia juntou-se a
Giscard, que cada vez entendia
menos. Marquezinho mediu,
disse ao Alferes para sair e fi-
cou com a mão na lapela do vi-
sitante.

O senhor bate aqui,
olha.

Não é possível — reagiu
Arimpatéia - Ah, sim mas olha
só o salto do sapato dele. De
qualquer maneira ainda sou
mais eu. Vamos ver quem tem
mais muque? Vamos! Mostre o
seu.

Mas quem é esse se-
nhor? — Perguntou Giscard ao
Alferes, enquanto Arimpatéia
tirava o paletó e arregaçava a
manga da camisa.

É o futuro Presidente da
República.

Queeeeemmmmm?
Nosso futuro Presi-

dente.
Giscard parou, pensou um

pouco observando Arimpatéia,
vermelho de tanto fazer força
e lascou:

Sabe... não sei como De
Gaulle teve a coragem de di-
zer que este não é um país
sério.

INFORMAÇÃO PUBLICITÁRIA
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GILDA CHATAIGNIER A partir desta semana Sheila Pimentel — uma das locomoti-
vas da moda & da publicidade — passa a integrar n
equipe do BUREAU DE 5TYLE. Nossa agência amplia seus
serviços. Entre em contato conosco: Rua Martins Ferreira,
46. Botafogo. Telefones: 226-6880 - 286-0629 - 286-3775.
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FUTURE MAMAN:
ULTRAFEMININA E CHEIA DE GRAÇA

Em tempo de espera que gera ansiedade e muita expec-

tativa (será menino ou menina?), a mulher necessita

estar bem vestida. Na Future Maman as grávidas encon-

tram uma coleção cheia de graça. Destacamos os jeans
elásticos, os maios com uma modelagem adequada e os

vestidos com vários bordados. Pagamentos facilitados.

As mesmas peças do varejo podem ser adquiridas no

atacado para todo o Brasil. R. Barata Ribeiro, 759-C e

Conde de Bonfim, 370 loja 4.
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MADF IN BRAZIL

UM JEANS
POR EXCELÊNCIA

É para chamar atenção
mesmo. O jeans da ClecTs,
etiqueta da Maggie Modas,
causou impacto entre os lo-
jistas. A coleção tem muito
índigo blue, em todas as
cores e tamanhos, que ves-
te ele & ela quando vão
curtir um som nas discote-
cas e também calças em
tom cru, tecido canvas ve-
rão. Pronta-entrega: Av. Co-
pacabana,. 647/502. Fábri-
ca: R. Álvaro Miranda, 326
- tel.: 396-0871.

VEJA NA CORDOBÁN
A BELA COLEÇÃO

78/79

A Cordobán acaba de re-

ceber a coleção de prima-
vera-verão. Pequenas obras

primas a seus pés, com pre-
dominância de tirinhas e

saltos finos, bem mais ai-

tos. Tons em voga: preto
(côr do verão 79), conha-

que, caramelo e afanado.
Figueiredo Magalhães, 286
lj. A e Visconde de Pirajá,
295 loja A.

#

eAngelaCo.
NASCE UMA

ETIQUETA

Surge uma nova (e óti-
ma) confecção no Rio: An-
gela Co. Trabalhando com
estamparia exclusiva, suas
idéias são pessoais. Gosta-
mos das saias e dos con-

juntos estampados com ca-
misetas e dos vestidos tin-
turados em laise em tons
e x t remamente atraentes,

que poderão ser encontra-
dos no sofisticado Top Cen-
ter. Visconde de Pi r a j á,
550/1001. Tel.: 227-7598.
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DIA DA CRIANÇA CHEGA DE ROUPA NOVA
TENDINHA ABRE AS PORTAS
PARA A GAROTADA: É VERÃO

Dá gosto a gente ver a modinha da Tendinha. Na
linha infanto-juvenil, conjuntos composés com
saias e coletes, vestidos com babados, meias dan-
cing days e tudo o mais que a garotada ama.
Para bebês, conjuntos completos de mantas com
viras (práticas), camisinhas, coletes, cueiros, len-
çóis, etc. O verão chega com milhões de novida-
des. Pronta-entrega e mostruário para pedidos:
Rua Arnaldo Quintela, 94, Botafogo. As lojas
ficam à Rua Visconde de Pirajá, 86 loja 6 e Vis-
conde de Pirajá, 540 loja C.

DISQUE PARA A CIDADE E ACHE BOA EMPREGADA

Se você está precisando de uma empregada — nos moldes
da antigamente — ligue para D. Cyrene, da Cidade Em-
pregos Domésticos. Todos os profissionais são selecio-
nados, com referências comprovadas, garantias, etc. Ba-
bás, caseiros, cozinheiras, etc. Santa Clara, 50/304. Tel.:
236-5693.

MEIA VOLTA, VÁ VER

Igualzinha à da mamãe? Assim é a moda da Meia Volta,
que tem roupas de 2 meses até 12 anos. Vestidos de
linho bordado em Richeiieu, conjuntos de bermudão, cal-
ças e coletes em jeans, camisetas em linha crua, biquínis
de malha, etc. Visconde de Pirajá, 330 sobreloja 222.

PISE FIRME
COM CALÇADOS

VAN

PUPY VESTE
COM IMAGINAÇÃO

Aquela roupinha fofa,

criada com carinho e ima-

ginação, você acha na Pu-

py-Rio, agora também com

um setor de varejo. No Dia

da Criança vista sua filhi-

nha (de 3 meses a 8 anos)

na Pupy: Siqueira Campos,

43/611. Centro Comercial

de Copacabana. Tel.:

255-3379.

O designer de calçados Netto criou mais um modelo in-
crível que oferece uma sensação macia para os pés. Feito
em telinha, trabalhado por mãos habilidosas, o tamanco
tem um feitio anatômico, exclusividade da Van, e lem-
bra, pelo seu trabalho artesanal, a palhinha das cadeiras
do início do século. O acabamento é em couro, no tom
da moda: conhaque e o salto altíssimo, em madeira é o
hit da saison. Rua da Passagem, 151. Tel.: 226-7367.

UMA GRAÇA: AS RENDAS E BORDADOS DA UN CONFECÇÕES
Um recado para os lojistas: a Lin Confecções faz uma moda jovem e dinâmica pa-

ra mulheres descontraídas e românticas. Os modelos de vestido, saia e blusa, gosto-
sos de vestir, têm cores atuais e são feitos na medida certa para os dias quentes do
nosso verão. Atente para um detalhe: a Lin faz um trabalho artesanal que é valori-
zado pelas rendas e bordados, uma característica da etiqueta. Siga as mudanças da
moda. Visite a Lin. R. São Luiz Gonzaga, 994 — S. Cristóvão — tel. 254-4559.

HERMÍNIA CROCHET: O VERÃO POR UM FIO
No próximo dia 10, às 15 horas, Hermínia Crochet vai apresentar a sua coleção

de verão no Hotel Méridien, exclusivamente para os participantes do Congresso da
Embratel. As congressistas de vários países vão admirar o trabalho artesanal de Hermí-
nia — alta-costura em crochet, arte 100% nacional — com as novas peças em fio de
algodão bem fino, os vestidos decotadíssimos e sua gama de coloridos pessoais e
tropicais. Você também pode ver a coleção à Av. Rainha Elizabeth, 675 apts. 301/302.
Tel.: 247-7881.

J. BOUERI,
O NOME CERTO

PARA AVIAMENTOS
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Onde encontrar aviamen-
tos de qualidade? A res-
posta é uma só: J. Boueri,
que oferece bom preço e

quantidade; os confeccio-
nistas que o digam. As ren-
das, galões multicoloridos e
uma grande variedade de
fitas (chamalote, listrada e
escocesa), sempre diferen-
tes, dão um toque criativo
aos modelos da saison. R.
da Alfândega, 372/374 -

tel.: 224-4523.

DESCUBRA
SANTO CRISTO

E A MODA LINDA
DA JUB'S

Os casa rões
antigos, a des-
coberta dos
ferros-velhos e
anti quários,
Valem uma
visita a Santo
Cristo. No ro-
mântico bairro
há ótima mo-
da: a pronta-
entrega da
J u b's, com
calças, coletes,
saias, shorts.
Rua Santo Cris-
to, 73/75. Tel.:
223-1545. No desenho, saia
e colete em jeans escuro.
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LA MAGLIA, A MODA É MOBILE
Muito boa a moda de La Maglia, inau-

gurada esta semana. Para o Dia da Criança,
uma excelente idéia de presente: blusinhas
tomara-que-caia acompanhadas de xalinhos,
nos tamanhos de 2 a 12 anos. La Maglia tem
também uma linha adulta e jovem, cheia de
truques e chies. Aprovamos as malhas estilo
travolteano (para dançar e brilhar), xales in-
críveis pochettes como manda o figurino,
saias e vestidos em tons pastéis. Atacado (pa-
ra todo o pais) e varejo. Rua Santa Clara, 75
sala 801. Telefone: 256-6278.

fá bolsas
ACESSÓRIOS DE ..« CLASSE

O estilo personalizado e o padrãointernacional são as principais caracterís-
ticas dos acessórios da Renata Bolsas, pié-ces-de-résistence do guarda roupa da mu-
lher elegante. Lá você encontra bijuterias
da griffe Pierre Cardin e Gucci, além das
bolsas e cintos de couro Schiller que mais
parecem obras de arte. Av. Copacabana,
1130-B - tel..- 255-6396.
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BOM GOSTO
É MORANGO
COM CHANTILLY

Uma combinação perfeita que só poderia
ser da Rakam, criações exclusivas Camillo
Nader.- algodão cru composé e estampado
com morangos em vermelho, azul ou mar-
rom amarelado, cores exuberantes que não

poderiam ser mais bonitas, ao lado da
renda chantilly, noturna e fina, que no me-
nor toque você vai sentir como é gostosa.
Veja e comprove. R. Visconde de Pirajá,
443 lojas A e B e Av. Copacabana 985-A.

p<gngd(_x
UMA GRIFFE MAIS QUE PERFEITA

Chegou Paradox: uma etiqueta extre-
mamente chie, de alta qualidade. Tem uma
linha prêt-à-porter com modelos exclusi-
vos, onde se destacam os pijamas festi-
vos, batas de seda pura, vestidos com-
poses de seda e também de renda, em
tons alegres que nunca se esquecem de
ser elegantes, dentro das tendências in-
ternacionais da moda. A coleção tem pron-
ta-entrega para todos 03 estados. R. Gar-
cia D'Ávila, 134 - Loja C - Tel.: 247-4874.

FREE É LIVRE NO VESTIR

Toda a família do indigo blue e gabardine está pre-
sente na coleção da Free Confecções. Calças, coletes,

saias, blazers, shorts e camisões, com o irresistível apelo

de liberdade, jovem e unisex. Pronta-entrega: Av. Co-

pacabana, 1226 sala 301.

RENATÃO, UM ESTILO DE COPACABANA

Na hora de escolher um biquíni bonito e de qualidade,
fique com os modelos em lycra ou crochet do Renatão,
onde você também encontra as últimas tendências da

moda, além de sandálias, inclusive o modelo discothèque.
Av. Copacabana, 750 — salas 307 e 315.

TEMPO DE PRIMAVERA NA MARY BLACK

Saias e blusas em tecido cru e malhas coloridas, vestidos

com nervuras e bordados Richeiieu, bolsas e cintos em
afanado e lona, sandálias plásticas em fume, incolor c

tartaruga, e as tão procuradas calças Mae Keen (jeans e

erus), você acha na Mary Black. Gal. Venáncio Flores,
255-C.
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Cinema ***** EXCELENTE ***** MUITO BOM***** BOM ** REGUIAR * RUIM

ESTRÉIAS
COMBOIO DO MEDO (Wavei ef Fe.u), de

William Frledkin. Com Roy Schoider, Bruno Kre-
mer, Francisco Rabal e Amidou. Condor largo
do Machado (Largo do Machado, 29 — 245-7374),
Art-Méier (Rua S. Rabelo, 20 — 2-19-4544): 14h,
16h, 18h, 20h, 22h (18 anos).

**•
CORDÃO DE OURO (brasileiro), de Anlônio Car-
los Fontoura. Com Nestor Capoeira, Zezé Motla,
Jofre Soares, Antônio Pitanga o Antônio Car-
nera. Cinema-1 (Av. Prado Júnior, 286 —
275-4546), Lido-2 (Praia do Flamengo, 72 -
245-8904), Cinoma-3 (Rua Conde de Bonfim,
229): 14h40m, 16h30m, 18h20m, 20hl0m, 22h
(14 anos). As aventuras de um escravo que lo-
ge de Eldorado, onde a técnica mais modorna
coexiste com formas de trabalho primilivas.
Ogum, seu orixá, prcscntcla-o com um cordão
de ouro protetor, abre seus olhos para a ma-
gia da capoeira e ele volta para liderar seu po-
vo contra os capitães do mato.—_ _

ENCURRALADO PARA MORRER (La Menace), de
Alain Corneau. Com Yves Montand, Carole Lau-
re, Marie Dubois e Jcan-Francois Balmer. Odeon
(Praça Mahatma Gandbi, 2 — 221-1508), Rian
(Av. Atlântica, 964 - 236-6114), Tijuca (Rua
Conde de Bonfim, 422 - 288-4999): 14h, 16h
30m, 19h, 21h30m. Imporator (Rua Dias da Cruz,
170 - 249-7982): 14h, 18h30m, 21h. Madureira.

(Rua Dagmar da Fonseca, 54 — 390-2338):
13h30m, lóh, 18h30m, 21 h (16 anos). Uma mu-
lher 6 acusada de crime que não cometeu. A
fim de salvá-la, seu amante cria para si pró-
prio uma armadilha, a fim de atrair as aten-
ções da polícia. Filme francês.

***
MUITO ALÉM DO MEDO (Au dela de Ia Peur),
de Yannick Andrei. Com Marilu Tolo, Michel Bou-
quet, Michel Constantin e Jean-Pierre Darras.
Palácio (Rua do Passeio, 38 — 222-0838): 13h
40m, 15h45m, 17h50m, 19h55m, 22h (18 anos).
Depois de perder metade de seus cúmplices em
um assalto frustrado, um chefe de quadrilha con-
trata o maior arrombador de cofrei do país pa-
ra novo golpe, desafiando a perseguição que
lhe move a polícia. Filme francês.—

ABOMINÁVEL EXTORSÃO (Th* Squeeze), de Ml-
chael Apled. Com Stacy Keach, Freddie Slarr,

Edward Fox, Slephon Boyd, David Hamming»,
Carol White e Alan Ford. Plaxa (Rua do Passeio,
78 - 222-1097): de 2a. a sáb., às I0h30m, 12h
45m, 15h, 17hl5m, 19h30m, 21h45m. Domingo, a
partir das 15h. América (Rua Conde de Bcnlim,
334 - 248-4519): Í4h45m, I7h, 19hl5m,
21h30m. Scala (Praia de Botafogo, 320 —
246-7218): 17h05m, 19h25m, 21h45m (18 anos).
Policial americano. Tentativa de extorsão contra
o proprietário de uma firma especializada om
segurança de bancos.

-K*
A ÁRVORE DOS SEXOS (brasileiro), de Sílvio
de Abreu. Com Nádia Lippi, Felipe Carone, Ney
Sant'Anna, Yolanda Cardoso, Maria Lúcia Dahl
e Marivalda. Império (Praça Floriano, 19 —
224-5276), Copacabana (Av. Copacabana, 801 —
255-0953): 14h05m, lóh, 17h55m, 19h50m,
21h45m. Ópera-2 (Praia de Botafogo, 340 —
246-7705), Tijuca-Palace (Rua Conde de Bonfim,
214 - 228-4610): 14h, 15h20m, I7h, 18h40m,
20h20m, 22h. Rosário (Rua Leopoldina' Rego, 52

230-1889), Astor (Rua Ministro Edgar Romero,
326): 15hl5m, 17hl0m, 19h05m, 21h (18 anos).
Versão do livro do humorista Santos Fernando.
Na praça central de uma cidade interiorana uma
árvore dá frutos afrodisíacos que produzam gra-
videz alé em solteiras que não resistem à prcv;

álibi para muitas mulheres justificarem suas
aventuras.

PIRANHA (Piranha), de Joe Dante. Com Brad-
ford Dillman, Heather Menzies, Kevin McCarthy
e Keenan Wynn. Vitória (Rua Senador Dantas,
45 - 242-9020), Loblon-2 (Av. Ataulfo de Pai-
va, 391 - 227-7805), Roxy (Av. Copacabana,
945 - 236-6245), Carioca (Rua Conde de Bon-
fim, 338 - 228-8178): 13h40m, 15h45m, 17h
50m, 19h55m, 22h. São luii (Rua Machado de
Assis, 74 - 225-7679): 15hl5m, 17h20m, 19h
25m, 21h30m. Santa Alice (Rua Barão de R:m
Retiro, 1 095 - 201-1299), Vitória (Bangu), Ola.
ria: !4h45m, 16h50m, 18h55m, 21h. Maduroira-
2 (Rua Dagmar da Fonseca, 54 - 390-2338):
13h, 15h05m, 17hl0m, 19hl5m, 21h20m (16
anos). Piranhas reunidas em um reservatório pa-
ra observação científica escapam e aterrorizam
pessoas que passam férias à beira de um lago.
Filme americano.

CONTINUAÇÕES
*****

1900 - Ia. Parte (1900), de Bernardo Berlolucci.
Com Robert de Niro, Gerard Depardieu, Donald
Sulherland, Laura Betti, Dominique Sanda, Ste-
fania Sandrelli, Burt Lancaster, Francesca Bertini,
Sterling Hayden e Alida Valli. Leblon-1 (Av. Ataul-
fo de Paiva, 391 - 287-4524): 13h30m, lóhlOm,
18h50m, 21h30m. Ópera-1 (Praia de Botafogo,

340 - 246-7705): 14h, 16h40m, 19h20m
22h (18 anos). Um painel doj primeiros 45 anos
do século, originalmente com cinco horas • 20
minutos de projeção, depois reduzido para qua-

tro horas e 30 minutos por pressão dos co-pro-
dutores americanos. Berlolucci aceitou esta ver-
são e se declarou satisfeito com a redução (há
cortes exigidos pela Censura para liberação no
Brasil). Aqui, como em outros países, o filme
passará em duas partes. Começa no dia da que-

da de Mussolini, em 1945, e volta a 1900, ano
om que, no mesmo dia, nascem dois persona-
gens que serão testemunhas do nascimento do
fascismo, das revoltas dos trabalhadores do cam-
po, da transformação da economia agrária e das
duas guerras mundiais. São personagens que se
tornam amigos e depois se encontram em pólos
opostos: um, de família de latifundiários; o ou-
tro, filho de camponeses explorados. Realização
italiana, em associação com produtores franceses,
alemães e americanos.

*****
À PROCURA DE MR GOODBAR (Looking for Mr
Goodbar), de Richard Brooks. Com Diane Keaton,
Tuesday Weld, William Atherton, Richard Kiley e
Richard Gere. Metro-Boavista (Rua do Passeio,
62 - 222-6490), Art-Tijuca (Rua Conde de
Bonfim, 406 - 288-6898): 14h, 16h30m,
19h, 21h30m. Novo Pax (Rua Visconda d« Pira-
já, 351 — 287-1935), Art-Copacabana (Av. Copa-
cabana, 759 - 235-4895), Studio-Paissandu (Rua
Senador Vergueiro, 35 — 265-4653): 14h30m,
17h, 19h30m, 22h. Aos sábados, sessões à meia-
noite, no Art-Copacabana. (18 anos). Ver-
são do romance de Judith Rossner, que se

inspirou em assassinato ocorrido em Nova lor-
que. Professora de crianças surdas peregrina à
noite pelos chamados bares de solteiros, onde
exercita sua sensualidade e compulsão de ab-
soluta liberdade, tendo relações com os homens
que considera excitantes. Repudiando as nor-
mas repressivas de sua familia (de formação re-
ligiosa), passa a morar em um pequeno aparta-
mento onde enfrenta situações insólitas e vio-
lentas. Americano.

*****
LARANJA MECÂNICA (A Clockwork Orange), de
Stanley Kubrick. Com Malcolm McDowelI, Pa-
1'ick Magee, Michael Bales, Warren Clarke, John
Clive e Adrienne Corri. Veneza (Av. Pasteur.
184 — 226-5843), Comodoro (Rua Haddock lo
bo, 145 - 264-2025): de 2a. a 6a., às 15h50m,
18h40m, 21h30m. Sábado e domingo, a partir
das 13h (18 anos). Em um futuro próximo, nu-
ma sociedade dominada por Governo autoritá-
rio não definido, jovens se divertem com eslu-
prós, drogas e ullraviolência. Alex, aprisionado,
é submetido à Experiência Ludovico, tratamento
que visa privá-lo de seu livre-a rbítrio e torná-lo
cidadão modelo. Produção inglesa.__.
SE SEGURA, MALANDRO! (brasileiro), de Hugo
Carvana. Com Hugo Carvana, Denise Bandeira,
Cláudio Marzo, Lutero Luiz e Louise Cardoso.
Jóia (Av. Copacabana, 680-237-4714): 14h, lóh,
18h, 20h, 22h(16 anos). Emissora de rádio dan-
destina, montada im barraco de fave-
Ia, faz cobertura dos ma/s estranhos ou colidia-
'ios acontecimentos, como o seqüestro de um
elevador, a ação de um ladrão de rua em per-
manente exercício do método de Cooper, o roubo
de cães de luxo por um casal de nordestinos
que vive de gratificações dos donos.

***
A GAROTA DO ADEUS (The Goodbya Girl), de
Herbert Ross. Com Richard Dreyfuss, Marsha Ma-
son, Quinn Cummings e Barbara Rhoades. Ca-

ruso (Av. Copacabana, 1 362 - 227-3544): 14h
30m, 16h55m, I9h20m, 2lh45m. (14 anos). Ex-
corisla da Broadway abandonada polo amanlo
onlra em atritos com o novo inquilino do apar-
lamento pobro onde viviam, um ator do Chicago
que protonda ganhar glóri.i o fortuna nos palcos
nova-iorquinos. A afeição da filha da ex-corista
polo Intruso facilita um acordo: coexistência
pacifica no apartomonlo, onde, entre dosonion-
dlmontos, nasce uma relação dc amor. Dreyfuss
conquistou o Oscar do melhor alor do 77 com
esse papel. Americano.—^~
ALTA ANSIEDADE (High Anxioty), de Mel Bro.
oks. Com Mel Brooks, Mad.-line Kahn, Clorli
Leachman, Harvey Korman a Ron Carey, Coral
(Praia de Botafogo, 316 - 246-7218): 14h, lóh,
I8h, 20h, 22h (16 anos). Comédia americana,
inspirada nos filmes do Hitchcock. Mol Brooks in-
torprota um psiquiatra que assumo a direção do
Instituto Psiconeurólico para as Pessoas Muilc
Multo Nervosas, onde encontra uma trama com o
objetivo do náo dar alta aos clientes ricos.

• •
BATALHA DOS GUARARAPES (brasileiro), de
paulo Thiago. Com José Wllker, Renée de Viel-
mond, Jardol Filho, Joel Barcelos, Jofre Soares,
Nildo Parente, Roberto Bonfim, Tamara Taxman
c Cristina Ache. Roma-Bruni (Rua Visconde de
Pirajá, 371 - 287-9994), Pathé (Praça Floriano,
45 •- 224-6720), Bruni-Copacabana (Rua Barata
Ribeiro, 502 - 255-2908), Rio-Sul (Rua Marquês
de São Vicente, 52 - 274-4532), lido-1 (Praia
do Flamengo, 72 - 245-8904), Ricamar (Av. Co-
pacabana, 260 - 237-9932), Holliday (Av. Co-

pacabana - Posto Sais), Brunl-TI|uca (Rua Conde
de Bonfim, 379 - 268-2325), Rio (Rua Conde da
Bonfim, 302 - 254-3270), Sludlo-Tljuca (Rua De-
sombargador Isidro, 10 — 268-6014), Paratodos
(Rua Arquias Cordeiro, 350 — 281-3638), Art-
Maduroira (Snopplng Cenlor de Madureira): 14h
16h30m, 19h, 21h30m, Ilha Autocine (Praia de
São Bonto — Ilha do Governador), lagoa Drive-
In (Av. Borges de Medeiros, 1 426 — 274-7999):
20h, 22h30m (livro). De longe a mais cara
produção brasileira - Cr$ 30 milhões até a ti-
ragom da primeira cópia e mais Cr$ 8 milhões
na estratégia de comercialização, com mais 240
cópias para exibições simultâneas — totalizando
duas horas e 20 minutos de projeção. Épico his-
tórico, reconstitui, a partir da tomada do Arraial
do Bom Jesus, 1635, o retrato político e iodai
do Brasil Holandês — com ênfase na corte sun-
tuosa do Príncipe Maurício do Nassau, sua vi-
são de estadista e amigo das artes, a na ação
espoliadora da Companhia das índias Ocidentais
— culminando como superprodução na batalhe
do título que reuniu 2 mil figurantes..__

AMADA AMANTE (brasileiro), de Cláudio Cunha.
Com Sandra Bréa, Luiz Gustavo, Rogério Fróos,
Neuza Amaral e Ana Maria Kreislor. Programa
complementar: Gente Fina E' Outra Coisa. Rex
(Rua Álvaro Alvim, 33 — 222-6327): 14h30m,
18h05m, 20h05m (18 anos). Comédia dramática.
As dificuldades de adaptação de uma família
classe média que se muda do interior de São
Paulo para o Rio, sofrendo atritos decorrentes
das reações de seus integrantes em um ambiente
de permissividade.
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Paulo José e Leila Diniz em Edu, Coração de Ouro, filme de Domingos
Oliveira que será exibido no Cinedube Santa Teresa

EXTRA
CURTA-METRAGENS - Exibição de Aruanda, de
Linduarte Noronha, Dramática Popular, de Ge-
raldo Sarno, e A Folia é o Rei, de Arlindo Jor-

ge. Hoje às 18h30m, no Sesc da Tijuca,
Rua Barão de Mesquita, 539. Após a sessão ha-
verá debates com a presença dos participantes
dos filmes.

JOVEM CINEMA ALEMÃO (VI) - Exibição de
Artistas na Cúpula do Circo: Perplexos, de Ale-
xandre Klugo. Hoje, às 20h, no Cinedube
do leme, Rua General Ribeiro da Cosia, 164.
Após a sessão, debates com os organizadorei
do cinedube.

*-¥¦*
EDU, CORAÇÃO DE OURO (Brasileiro), de Do-
mingos Oliveira. Com Paulo José, Leila Diniz,
Norma Benguell, Amilton Fernandes e Joanna
Fomm. Complemento: Salve o Compositor Po-

pular, de Ivan Viana. Ãs 20h, no Cinedube
Santa Teresa, Rua Mauá, 136 — Largo dos Gui-
marães (18 anos). _

A GUERRA DOS PELADOS (Brasileiro), de Sílvio
Back. Com Átila lório, Jofre Soares e Stênio
Garcia. Às 20h, no Cinedube CINJ-23, Av. Afra-
nio de Melo Franco, 300 (paróquia dos Santos
Anjos). Após a sessão, haverá debates com
os organizadores do cinedube.

KEAPRESENTAÇÕES

•**
AS FESTAS DO CORAÇÃO (les Filo, Galante,),
de Roné Clair. Com JeaivPiorre Casiel, Jean RI-
chard e Philllpe Avron. Clnoma-2 (Rua Raul Pom.
pela, 102 - 247-8900): 14h40m, 16h30m 18h20m 20hl0m, 22h (livre). História passada no
século XVIII, contando as aventuras de um sol-
dado mercenário e um camponês quo é recruta-
do a força para lutar numa guerra da qual não
entende nada. Francês.

Guanabara, 21), He 2a. a éa„ is 10h20m, 13h
55m, 17h30m, 19h25m. Sábado e domingo, a
partir das 13h55m (18 ano,). Aventura na II-
nha kung fu, passada no téculo XVII. Produção
do Hong-Kong.

**
A GRANDE ESCAPADA (Don't look Now... We'ro
Bolng Short At), de Gerard Oury. Com Bourvil
Louis de Funês, Terry Thomas e Andréa Parisy'
New Alaska (Av. Copacabana, 1241 - 247-9842)-
às 13h30m, 15h45m, I8h, 20rl5m, 22h30m
(livre). Comédia ambientada na França ocupada
pelos alemães.

GENTE FINA É OUTRA COISA (brasileiro), d.
Antônio Calmon. Com Ney Santana, Selma Egrei,
Maria Lúcia Dahl, Kátia D'Angelo, Márcia Ro-
drigues, Marieta Severo e Nuno Leal Maia. Pro-
grama complementar: Amada Amante. Rex (Rua
Álvaro Alvim, 33 - 222-6327): 14h30m, 18h05m,
20h05m (18 anos). Comédia em três episódios.
Um rapaz nordestino trabalha como copeiro,
iardineiro, motorista para famílias da alta socie-
dade carioca, sendo usado e disputado por ma-
dames insaciáveis.

ALELUIA E SARTANA (All.luj. . Sartan. Figlo
di... Dio), de Mario Sicillano. Com Ush! Glas,
Alan Abbott, Angolika Ott c Stélio Gandelli.
Programa complementar: Lutadora, Selvagens da
Ming. Orly (Rua Alcindo Guanabara, 21): de 2a.
a óa., às 10h20m, 13h55m, 17h30m, 19hS5m.
Sábado e domingo, a partir das 13h55m (10
anos). Waitern italiano procurando a linha da
série Trinity, de violência e comédia. Dois la-
drões de cavalos se envolvem om aventuras nu-
ma cidadezinha do Oesle, onde um lalifundiá-
no tenta afugentar os colonos para explorar
«ozinho um filão de ouro.

DRIVE-IN

*•
BATALHA DOS GUARARAPES - Ilha Aulocin.
e Lagoa Drive-ln: 20h, 22h30m (livre). Ver em
Continuações.

«MATINÊS

LUTADORES SELVAGENS DE MING (The Ming
Patriots), de Au Yeung Chuen. Com Li Shao
Llng, Bruce Chen e Chang Yu. Programa com-
plementar: Aleluia • Sartana. Orly (Rua Alcindo

GAROTOS TRAVESSOS - Seal,, 14h30m (livra).
SESSÃÕ~ric7cA.COlA - Ali» no Pai, da, mT
ravllhat - Ugoa Drive-ln: às 18h30m (livre).
SESSÃO INFANTIL - E„.,F.bulo,oi fdolo, do
Reino Animal - ||ha Autocine: amanhã a do-
mingo, às 18h30 (livre).

ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS - Metro Bo-
vista: 10h (livre).

GRANDE RIO
NITERÓI
ALAMEDA - Piranha, com Bradford Dillman.

As 14h45m, 16h50m, 18h55m (16 anos).
BRASIL - Piranha, com Bradford DilImaíT ÃÍ
14h45m, 16h50m, 18h55m, 21h (16 anos).

SÃO GONÇALO
TAMOIO - Os Embalos de Sábado à Noita,
com John Travolta. Âs 14h20m, 16h40m, 19h
21h20m (16 anos).

CENTRAL - Abominável Extorsão, com Stacy
Keach. Às 14h45m, 17h, 19hl5m, 21h30m (18
anos).

CENTER — Encurralado Para Morrer, com Yves
Montand. À, 14h, 16h30m, 19h, 21h30m (16
anos).

ÉDEN - Explosão Shao lin Contra Manchus, com
Chen Hsing. Às 14h30m, 16h50m, 19hl0m, 21h
45m (18 anos).

DUQUE DE CAXIAS
PAZ — Os Embalos de Sábado à Noite, com
John Travolta. Às 14h30m, 16h45m, 19h, 21h
15m (16 anos).

NOVA IGUAÇU "
PAVILHÃO — Piranha, com Bradford Dillman.
Às 12h40m, 14h45m, 16h50m, 18h55m, 21h. (16
anos).

CINEMA-1 - 1900, com Robert de Niro. Ãs 13h
30m, 18h45m, 21h30m (18 anos).
ICARAÍ — Piranha, com Bradford Dillman. Às
13h40m, 15h45m, 17h50m, 19h55m, 22h (16
anos).

NITERÓI - Piranha, com Bradford Dillman.
Às 13h40m, 15h45m, 17h50m, 19h55m, 22h (16
anos).

DRIVE-IN ITAIPU - Batalha dos Guararapes,
com José Wilker. Às 18h30m, 20h30m, 22h30m
(livre).

PETRÓPOLIS
DOM PEDRO — Abominável Extorsão, com Stacy
Keach. À 14hl5m, 16h30m, 18h45m, 21h (18
anos.

PETRÓPOLIS - Piranha, com Bradford DilImlmT
Às 14h45m, 16h50m, 18h55m, 21h (16 anos).

TERESÓPOÜS
ALVORADA - Um Momento, Uma Vida, com
Al Pacino. Às 14h, lóh, 18h, 20h, 22h (14
anos).

CURTA-METRAGEM
FESTA DA MALDIÇÃO - De
Miguel Borges. Cinemas: Roxi
e Lablon-2.

CARNAVAL NA BAHIA - De
Aécio de Andrade. Cinemas:
Odeon, Tijuca, Imperator, Ma-
dureira-1 e Center (Niterói).

ARTE E COMUNICAÇÃO - De
Miguel Fariai. Cinemas: La-
blon-1, Ópera-1 e Coral.

BRENNAND SUMARIO DA OFI-
CINA PELO ARTISTA - De Fer-
nando Monteiro. Cinema: Pala-
cio. "

JUDAS ASVERUS - De Noil-
ton Nunes. Cinema-1,
GUARANI - De Regina Jehá.
Cinemas: Vitória, Carioca, San-
ta Alice, Petrópolis e Brasil
(Niterói).
CALENDÁRIO - De Renato Neu-
mann. Cinemas: São luiz e
Olaria.

ARAGUAIA - MENINO MOR-
TO — De Rubens Azevedo. Ci-
nemas: América e Dom Pa-
dro (Petrópolis).

NO PANTANAL DO PIQUIRI
— De Reynaldo Paes de Bar-
ros. Cinemas: Madureira-2 e
Icarai (Niterói).
CATARATAS DO IGUAÇU - De
Csrlos Tourinho. Cinemas: Con-
dor-largo do Machado e Me-
tro-Boavista.

DIGA Al, BAHIA - De Emi-
liano Ribeiro e Álvaro Freire.
Cinemas: Plaza e Scala.

PAINEL TIRADENTES PORTINA-
RI — De Coni Campos. Cine-
ma: Rian.

FEIRA DA BANANA - 07
Guido Aracaju. Cinema: Novo
Pax.

ALMA NO OLHO - De Zózimo
Bulbul. Cinema: Cinema-2.

ALÔ, TETÉIA - De José Joffily.
Cinema: Orly,

O MUNDO INVISÍVEL - De*
Mauricio Miguel. Cinema: Pa-
vilhão (Nova Iguaçu).
LINHA DE MÃO - De Edgard
Moura. Cinema: Caruso.
RAIMUNDO FAGNER - De Sér-

gio Santos. Cinema:
(São Gonçalo).

Tamoio

O SAXOFONISTA - De Mari-
za Leão. Cinema: Niterói.
RODA LUSO-BRASILEIRA - De
Phydias Barbosa. Cinemas:
Central e Alameda (Niterói).
PRAÇA TIRADENTES 77 - De
José Jofilly. Cinemas: Pax
(Duque da Caxias) e Vitória
(Bangu).

PRIMEIRA PÁGINA - De
Marcos Farias. Cinema: New
Alaska (do dia 2 ao dia 4).
ADVENTO - De Suzana SeTe-
no. Cinema: New Alaska (dias
5 e 6).

PÊLOS CAMINHOS DO TEAR
— De Ruy Santos. Cinema:
Now Alaska (dias 7 • 8).

CENSO-HISTÓRICO DE INFOR-
MAÇÃO - De Renato César
Franco. Cinema: Éden (Nite-
rói).

SIMPLEX - De Alcidio Martins
da Quinta. Cinema: Drive-ln
Itaipu (Niterói).

Teatro
O DIA DA CAÇA — Texto de José Louzeiro.
Dir. de Roberto Frota. Com Jorge Ramos, Expe-
dito Barreira e Antônio Pompêo, Teatro Opinião,
Rua Siqueira Campos, 143 (233-2119). Hoje, às
18h30m e 21h. Ingressos a Cr$ 80,00 e Cr$
40,00, esludanles. Dois ex-presidiários seques-
Iram o policial responsável, anos anles, pela
sua arbitrária detenção, que arruinou as suas
vidas.

FICO NUA — Texto, direção e interpretação de
Norma Benguel e ítala Nandi, com poemas e
concepção musical de Norma Benguel. Teatro
Nacional de Comédia, Av. Rio Branco, 179
(224-2356). Hoje, às 21h. Ingressos a Cr$ 70,00
e Cr$ 50,00, estudantes. Relato das duas conhe-
cidas atrizes sobre suas vidas, tanto no campo
profissional como no afetivo.

CURRAL DAS MARAVILHAS - Espeláculo-colagem"
idealizado e realizado por Jonas Bloch, basea-
do em textos de Brecht, Petor Weiss, Millôr Fer-
r.andes, Castro Alves, Joan Genet, Sófocles, José
Júlio Ramón, Buenaventura, José Triana e Alex
Polari. Com Jonas Bloch, Tião D'Ávila e Sônia
Loureiro. Música de Luiz Carlos Sá. Teatro Na-
cional de Comédia, Av. Rio Branco, 179
(224-2356). Hoje, às 18h30m. Ingressos a Cr$
70,00 e CrS 50,00, estudantes. Utilizando textos
de diversos autores, o espetáculo pretende con-
vidar o público a definir sua relação com a
sociedade.

CLASSE MÉDIA — Nova montagem da comédia
de Sérgio Cecco e Armando Chulak, antes vista
com o titulo Fim de Papo. Dir. de Antônio Abu-
iamra. Com Jorge Dória, íris Bruzi, Catalaro.
Teatro Princesa Isabel, Av. Princesa Isabel, 186
(275-3346). Hoje, às 18h e 21hl5m. Ingressos
a Cr$ 120,00 e Cr$ 60,00, estudantes. De como o
enguiço de um aparelho de televisão revela o va-
zio da existência de um casal.

A NOITE DAS MALDORMIDAS - Texto de Pe-
tersen. Dir ero autor. Com Guilherme Osty, Pe-
tersen, Renato Bastos. Tealro da Bolso do Li-

blon, Av. Ataulfo de Paiva, 269 (287-0871). Ho-
je, às 19h e 21h15m. Ingressos a Cr$ 100,00 e
Cr$ 60,00, estudantes. Três solteironas do Calete,
na pálida rotina das suas frustrações, antes da
libertadora fuga para a barra pesada da Praça
Mauá,

UMA MULHER PARA DOIS MARIDOS? - Co-
média de Elizeu Miranda. Direção do autor.
Com Suely Poggio, Elizeu Miranda e Dino Ro-
mano. Teatro da Gávea, Rua Marquês de S. Vi-
cente, 52/4° (294-1096). Hoje, às 20h.
Ingressos a CrS 100,00 e Cr$ 50,00, estudantes.
QUITANDA VE.íoAl (CENTENÁRIO, 24 & CIA.
LTDA.) — Texlo de Gilson Moura. Dir. do autor.
Com Gilson Moura, David Domingo, Vanede
Nobre. Aliança Francesa de Botafogo, Rua Mu-
niz Barreto, 54. Hoje, as 21 h. Ingressos
a Cr$ 50,00 e CrS 30,00, osludantes. Trabalho
experimental que através de um variado estilo
inlerpretativo cria tênues sugestões de climas
e um quebra-cabeça temático. Até dia 16 de
outubro.

OPERA DO MALANDRO - Texto de Chico
Buarque de Holanda. Direção or Luiz Antônio
Martinez Correia. Direção musical de John Nes-
chling. Cenários de Mauricio Sette. Coreografia
de Fernando Pinto. Direção vocal e interpretatl-
va de Glorinha Beutcnmiler. Com Otávio Au-
gusto, Marieta Severo, Ari Fon'iura, Elba Ra-
malho, Uva Nino, Nadinho da Ilha, Maria Alice
Vergueiro, Emiliano Queiroz, Toni Ferreira e ou-
tros. Teatro Ginástico, Av. Graça Aranha, 187
(221-4484). Hoje, às 17h e 21h. Ingressos a CrS
120,00 e Cr$ 60,00, estudantes. No periodo do
Estado Novo, malandros, prostitutas e contra-
banclistas se lançam na corrida pelo domínio de
negócios mais ou menos escusos.

DOLORES... TRÊS VEZES POR SEMANA - Co-
média dramática de João Bethencourt. Direção do
autor. Com Suely Franco, Nelson Caruso e Fe-
lipe Wagner. Tealro Serrador, Rua Sen. Dantas,
15 (232-8531). Hoie, às 20h a 22h30m. Ingresso

a Cr$ 100,00 e Cr$ 60,00, estudantes, As dlfi-
culdades de relacionamento de um casal ex-
postas no diva de um psicanalista.
OS VERANISTAS - Texto de Máximo Go7kí.
Dir. de Sérgio Brito. Com Luis de Lima, Renata
Sorroii, redro veras, Angela Vasconcelos, Elza
Simões, Nildo Parente, Jorge Gomes, Rodrigo
Santiago, ítalo Rossi, Tetê Medina, Sérgio Brito,
Walter Marins, Suzana Feini, Yara Amaral, Fran-
cisco Nagen e Paulo Barros. Teatro dos Quatro,
Rua Marq-.es de São Vicente, 52/2°, Shopping
Center da Gávea (274-9895). Hoje, às 18h e 21 h.
Ingressos a Cr$ 100,00 e Cr$ 50,00, estudantes.
Numa temporada de verão, três núcleos
familiares se dedicam a um jogo de agressões
mútuas e de demonstrações de fraqueza e inca-
pacidude de mudar qualquer coisa em suas
vidas.

LÁ EM CASA É TUDO DOIDO - Comédia de
João Bethencourt. Dir. do autor. Com Milton
Carneiro, Hdoisa Mafalda, Rogério Cardoso, Es.
telita Bell, Lúcia Marina Accioly, João Marcoj
Fuentes, Jacques Lagoa, César Montenegro. Tea-
tro Copacabana, Av. Copacabana, 327 (257-1 SI8,
R. Teatro). Hoje, às 18h e 21h30m. Ingressos a
Cr$ 100,00 e Cr$ 60,00, estudantes. A neurotiza-
da classe média reage à violência ou através da
violência ou através de loucura (16 anos).
NO SEX... PLEASE - Comédia de Anthony Ma7~
riott e Alistair Foot. Dir. de Flávio R-irgel. Con
Elizabeth Savalla, Marcelo Picchi, André Vali,
Laura Suarez, André Vil'on, Gracinha Couto, Mar.
tim Francisco, Sérgio de Oliveira, Idelar Baldisse e
Maria Anderson. Teatro Mcsbla, R. do Passeio, 42/
56 (242-4880). Hoje, às 18h e 21hl5m. Ingressos
a Cr$ 120,00 e Cr$ 60,00, esiudantes. A moral
sexual dos britânicos dsculida numa comédia de
grande sucesso em Londres (18 anos).
A HISTORIA E UMA HISTÓRIA - Texto de MU-
lor Fernandes. Dir. de Jô Soares. Com Antônio
Fagundes, Sandra Bréa e Olney Cazarré. Teatro
Vanucci, Rua Marquês de S. Vicente, 52, Shop-
ping Center da Gávea (274-7246). Hoje, às 18h
30m e 21h30m. Ingressos a CrS 120,00 e CrS
60,00, estudantes. Um passeio irreverente por
várias etapas da História Universal.
É... — Texlo de 'Millôr Fernandes. Direção de
Paulo José. Com Fernanda Mon^negro, Fernan-
do Torres, Neila Tavares, Miriam Pérsia e Nil-
son Conde. Teatro Maison de France, Av. Antô-
nio Carlos, 58 (252-3456). Hoje, às 18h e 21 h. In-

gressos a Cr$ 120,00 e CrS 60,00, estudantes.
Problemas de casamento, relacionamento e ma-
temidade na visão de diferentes gerações.
1848 — Texto de Ana Lúcia Bruce. Dir. de Ri-
chard Roux. Com Ana Lúcia Bruce, Sílvia Heller,
Hilário Slanislaw, Leon Zilberstain, Li iz Marcoli-
ni, Paulo Dalcol. Aliança Francesa da Tijuca, Rua
Andrade Noves, 315. Hoje, às 18h30m. Ingressos a
Cr$ 50,00 e CrS 30,00, estudantes. Análise dra-
mática da Insurreição Praieira de Pernambuco.
Até dia 15 de outubro.
CAMAS REDONDAS, CASAIS QUADRADOS -
Comédia de Roy Cooney e John Chappman. Dir.
de José Renato. Com Dirce Migliaccio, Gina Tei-
xeira, Felipe Carone, Lúcio Mauro, Ione Catrambi,
Anilza Leone, Fernando José, Miriam Miller
e Carlos Leite. Teatro Dulcina, Rua Alcindo Gua-
nabara, 17 (232-5817). Hoje, às 18h e 21hl5m.
Ingressos a CrS 80,00 e Cr$ 40,00. Comédia de
equívocos reunindo vários casais que procuram
vencer inúmeros obstáculos para consumar seus
projetos de adultério.
INSTITUTO NAQUE DE QUEDAS E ROLAMENTOS
— Texto de (sis Baião. Direção de Júlio Wahlge-
muth. Com Duca Rodrigues, Jorge Alberto, Ma-
ria Cristina Gatti, Miriam Carmo, Roberto Cruz,
Rubens Araújo e Sebastião Lemos, Teatro da
Casa do Estudante Universitário, Av. Rui Barbo-
sa, 762. Hoie, às 21 h. Ingressos a CrS 60,00 e
CrS 30,00, estudantes. Uma fantasiosa repartição
pública feita para o ócio dos funcionários e di-
rigentes. Alé dia 29.

REI MOMO... — Ópera-samba de César Vieira.
Direção de Marcos Mirelli. Trabalho coletivo do
grupo Teatro Independente de Nova Iguaçu,
com Celso Mosciaro, Luiz Washington, Tutti Scoth,
Sílcio da Silva e outros. Teatro Arcádia, Travessa
Alberto Cocozza, 38, Nova Iguaçu. Hoje,, às
20h. Ingressos a CrS 40,00 e Cr$ 20,00, estudan-
tes. Até final de outubro.
CARA A CARA — Texto de José Maria Rodri-
gues, premiado no Concurso de Dramaturgia do
Centro de Artes da FEFIERJ. Dir. de Sérgio Cor-
rêa. Com José Maria Rodrigues e Cristina Fran-
cescutti. Teatro do Conservatório, Praia do Fia-
mengo, 132 — Io. Hoje, às 21h30m. Entrada
franca. Um jovem desesperado invade a resi-
dência de um professor universitário. Até do-
mingo.

KERE & LORNA - Texlo de Denize Tirre. Dire-
ção de Sérgio Correia. Com o grupo SETA.

Teatro do Sesc de Engenho de Dentro, Av. Ama-
ro Cavalcanti, 1661 (249-1391). Hoje, às 20h.
Ingressos a Cr$ 20,00 e Cr$ 10,00, associados.

PREÇO DA REVOLTA NO MERCADO NEGRO -
Texto de Dimitri Dimitriades. Dir. de Ademar
Nunes e José Carlos Gondim. Elenco do grupo
Grites de Niterói. Teatro Experimental Cacilda
Becker, Rua do Catete, 338 (265-9933). Hoje,
às 21 h. Ingressos a Cr$ 40,00 e Cr$ 20,00
estudantes. A partir do episódio histórico do
assassinato do deputado grego Lambrahis, a
peça discute as funções do teatro nos regimes
de força. Alé 19 de novembro.

NO' CEGO — Texto de Carlos Vereza. Dir. de
Marcos Flaksman. Com Carlos Vereza e Antônio
Pedro. Teatro Armando Gonzaga, Av. Mal. Cor-
deiro de Farias, s/n°, Mal Hermes. Hoje,
às 21 h. Ingressos a Cr$ 50,00. A evolu-

ção do relacionamento entre dois homens du-
rante o desmonte de uma forca, após a exe-
cução de um inocente. Até domingo.

AUTO DA COMPADECIDA - Texto de Ariano
Suassuna. Direção de Francisco Falcão. Com o
grupo Celeiro de Artes. Teatro Municipal de
Niterói, Rua 15 de Novembro, 5 (718-6925). Ho-
je, às 21 h. Ingressos a Cr$ 40,00 e Cr$ 20,00,
estudantes.

SE CHOVESSE VOCÊS ESTRAGAVAM TODOS -
Texto de Clóvis Levi e Tânia Pacheco. Dir. de
Clóvis Levi. Com Luis Sorel e Cláudia Campos.
Auditório do Sesc de Madureira, Av. Edgard Ro-
mero, 81, cobertura. Hoje, às 20h30m.
Ingressos a Cr$ 40,00, a Cr$ 30,00, estudante,
e Cr$ 20,00, associados (16 anos). De como um
deturpado sistema educacional pode transfor-
mar os alunos em passivos bonecos. Até dia
29.

A EMERSAO — Espetáculo de dança com boné-
cos gigantes, baseado em um mito indígena.
Direção de Marcos Caetano Ribas. Cenários, fi-
gurinos e. bonecos de Raquel Ribas. Com o 8'u-
po Contadores de Histórias. Parque do Flamen-
go, Pista da Dança. Hoje, às 18h. Entrada franca.

A 
partir de hoje e nos outros domingos, a
Pequena Cruzada de Santa Terezinha do Menino

Jesus, promove a Feira do Verde, vendendo na Av.
Epitácio Pessoa, 4 866 (Jardim de Alá), plantasornamentais e vegetais em geral, das 9h às 17h.

Dança
ORQUESTRA DE CÂMARA DA RÁDIO MEC -
Concerto sob a regência do maestro Nelson Nilo
Hack. Programa: As Quatro Estações II Cimento
deli' Armonia e delTlnventione Op. 8, de Vivai-
di (solista Giancarlo Pareschi), Variações Singe-
las Op. 50, de Mário Tavares, Concerto de Ca-
mara K 449, em Mi Bemol Maior, para Piano e
Orquestra, de Mozart (solista Eduardo Hazan).
Sala Cecília Meireles, Lgo. da Lapa, 47. Hoje,
àí 21 h. Entrada franca.

MADRIGAL KLAUS DIETER WOLF - Apresen-

tação do coral interpretando peças de Pe. José

Maurício, Villa-Lobos, Camargo Guarnieri, Mário

Ficarelli, Marlos Nobre e Gilberto Mendes e em

primeira audição a obra Quadros II — Da Vio-

lòncia, de Anlônio Jardim e Leonardo Sá. ABI,

Rua Araújo Porto Alegre, 71 — 99. Ho|e, às

21h. Ingressos a Cr$ 20,00.
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Televisão M+i-k-kM EXCELENTE
MMirk muito bom
-fc-fc* BOM *¦* REOUIAR
• RUIM

CANAL 2

OS FILMES DE HOJE

Henry King capta com bastante
fidelidade o dla-a-dia sob a grande
lona e faz de A Garota do Circo um
espetáculo nostálgico a que se assiste
sem esforço. Lançado à época com
grande estardalhaço pela Fox, Guy
Madison nunca fez jus à propaganda
e acabou ator de wester-spaghettis,
mas a expressividade de Dorothy Mc-
Gulry neutraliza em parte os aspectos
negativos de Noite na Alma, que faz
de uma Polonaise de Chopin a canção
tema que dá titulo ao filme.

AMIGA DA ONÇA
TV Globo - lóh

(My Friand Irmã) — Produção norte-americana
de 1949, dirigida por George Marshall, Elenco:
John Lund, Diana tynn, Don DeFore, Marie Wil-
«on, Corinne Calvet, Dean Martin, Jerry Lewis.
Colorido.

Uma loura apatetada (Wilson) abando-
na seu namorado • sa envolve em confusões
ao conhecer dois amigos desastrados. Primeiro
filme da dupla lewis-Martln.

A GAROTA DO CIRCO
TV Guanabara — 15h45m

(Chad Hanna) — Produção norte-americana de
1940, dirigida por Henry King. Elenco: Henry
Fonda, Dorothy Lamour, Linda Darnell, Jane Po-
well, John Carradine, Guy Kibbee, Ted Norih,
Roscoe Ates. Colorido.

O dia-a-dia de um circo na Pensilvania
na década da 1840, com seus dramas, romances,
intrigas • momentos gratificantes no picadeiro.

O 

Grande Prêmio do
Canadá, última
prova do Campeonato
Mundial de

Fórmula-1, terá transmissão
direta de TV para o Brasil,
pelo Canal 7 do Rio, a partirdas 14h50m de hoje.

DECISÃO DE HOMEM
TV Educativa - 18h30m

(The Rabbit Trap) — Produção norte-americana
de 1959, dirigida por Prillp Leacock. Elenco:

Erncst Borgine, Davld Brian, Bethel Leslio, Kevln
Corcoran. Preto e preto.

Funcionário esforçado o cumpridor de
seus deveros (Borgnine) cansa de ser explorado
por seu patrão (Brian) • num gesto de rebeldia
parto em férias com a família, som »b preo*
cupar com as conseqüências.

MARES VIOLENTOS
TV Guanabara - 21h20m

(The Soa Chase) — Produção norte-americana
de 1955, dirigida por John Farrow. Elenco: John
Wayne, Lana Turner, David Farrar, Tab Hunter,
James Arness, Lyle Betlger, Dick Davalos, John
Qualen. Colorido.

Em 1939, comandante (Wayne) de na-
' vio cargueiro alemão tenta fugir para águas neu-

trás com espiã (Turner) a bordo.

ÁGUIAS EM ALERTA
TV Studios - 21h25m

(A Gathering of Eagles) — Produção norle-ame-
ricana de 1962, dirigida por Dolbert Mann. Elen-
co: Rock Hudson, Rod Taylor, Mary Peach, Bar-
ry Sullivan, Kevin McCarthy. Colorido.

Coronel da Força Aérea norle-america-
na (Dudson) tornar-se impopular ao procurar
melhorar a eficiência da base do Comando Aé-
reo Estratégico e tem de enfrentar crise conju-

gal, porque sua mulher (Peach) se considera ne-

gligenciada.
NOITE NA ALMA
TV Globo - 24h

(Till the End of Time) — Produção norle-america-
na de 1946, dirigida por Edward Dmytryk. Elen-
co: Dorothy McGuire, Guy Madison, Robert Mit-
chum, Bill Williams, Tom Tully, Willíam Cargan,
Jean Porter. Preto e branco.

Ao retornarem a Los Angeles, dois ex-
combatentes (Madison, Mitchum) têm dificulda-
de em se readaptar à vida em tempo de paz:
o primeiro vive brigando com os pais e busca
refúgio nos braços de uma viúva de guerra
(McGuire) e o segundo sofre de problemas
mentais devido a um ferimento na cabeça.

lOh — Telecurso 29 Grau — Aula de Geografia.
10hl5m - Telecurso 2? Grau — Resumo das au*

Ias da semana.
11h30m - Palavras da Vida — Programa reli-

gioso com D Eugênio Sales.
12h — Portaria 408 — Programa oducativo. Ho-

je: Esporanto.
13h — A Vordade de Cada Um — Programa

jornalístico.
14h — Espirito da TVE — Os melhores momen-

tos da programação da TVE na semana.
15h30m — Discoteca — Musical.
17h30m — Arco-íris — Programa Infanlo juvo-

nil apresentado por Vera Regina. Filmes: O
Gordo e o Magro, Abbot e Costelo.

18h30m - Longa-Motragem — Filmo: Decisão
de Homem.

21h30m — Esporte Total — Resenha e gols da
rodada.
• TRE - lóh áa 17h30m e 20h ãs 21h30m.

Crianças

CANAL 4
8h45m — Abertura.
9h — Santa Missa em Sou lar.

10!, — Concertos para a Juventude — Hoje:
Musika Antiqua e Conjunto Época de Ouro.

llh — Esporte Espetacular — Aprcs. de Léo Ba-
tista,

12h — Cluhe Hanna Barbara
13hl9m — Jornalismo Eletrônico
13h40m — Jornalismo Eletrônico
14h01m — Jornalismo Eletrônico
14h22m — Clube Hanna Barbera (2a. parle).
15h — Super-Heróis
lóh — Domingo Comédia — Filme: Amiga da

Onça.
18h — Praça da Alegria — Programa humorís-

tico.
19h — Os Trapalhões — Programa humorlslico
20h — Fantástico — Programa de variedades.
21h57m — Jornalismo Eletrônico
22hl8m — Jornalismo Eletrônico
22h39m — Jornalismo Eletrônico
23h — Amaral Neto, o Repórter.
24h — Festival de Sucessos — Filme: Noite na

Alma.
• TRE: 13h, 13h21m, 13h42m, 14h03m, 21h

38m, 21h59m, 22h20m, 22h41m às 23h.

CANAL 6

A Próxima Semana
A programação da semana não é

das melhores, mas as crianças pode-
rão assistir diariamente na Globo, às
14h24m, um desenho de longa me-
tragem e os adultos terão como com-
pensação dois clássicos do cinema.

A única opção de segunda-feira é
O Beijo da Traição (no 4, às 23h56m),
com um final inesperado e alguma
dose de suspense. Na terça, a figura
tragicômica do genial vagabundo do-
mina absoluta em A Corrida do Ouro
(no 2, às 23h05m), comédia que sozi-
nha bastaria para comprovar a ge-
nialidade de Chaplin. Mas há ainda
O Último Por-de-Sol (no 11, às 21h
25m), um bom loestern de Robert Al-
drich com a beleza suave de Carol
Lynley.

Na quarta, o único destaque vai
para O Mordomo Trapaceiro (no 2,
às 23h05m), comédia com uma histó-
ria aproveitável e a presença incômo-
da de Dick Van Dyke. Alec Guinness
tem um magistral trabalho de com-
posição em Oliver Twist (no 4, às 14h
24m), baseado na obra homônima de
Charles Dickens e transportada com
admirável concisão para a tela por
David Lean, em sua melhor forma
(na quinta).

E finalmente na sexta, Judy Gar-
land, bastante envelhecida, num fil-
me de titulo profético, Na Glória, a
Amargura (no 2, às 23h05m), com o
excelente Dirk Bogarde num papel in-
ferior ao seu talento.

SEGUNDA-FEIRA, 9:

14h24m — Canal 4 — Zé Colméia,
o Urso Amigo (Hey There, Ws Yogi
Bear). Americano (64) de William
Hanna e Joe Barbera. Desenho. (Cor)

21h25m — Canal 11 — 0 Inferno
Branco (Hell Below Zero). Britânico
(54i de Mark Robson, com Alan Ladd,
Joan Teztel, Basil Sydney, Jill Ben-
nett. (Cor)

23h56m — Canal 4 — 0 Beijo da
Traição (The Fallen Sparrow). Ame-
ricano (43) de Richard Wallace, com
John Garfield, Maureen 0'Hara, Wal-
ter Slezak. (P&B)

0hl5m — Canal 7 — Noites de
Mardi Gras (Mardi Gras). America-
no (58) de Edmund Goulding, com
Pat Boone, Christine Carère, Sheree
North. (Cor)

TERÇA-FEIRA, 10:

14h24m — Canal 4 — A Volta ao
Mágico de Oz (Journey Bach to Oz).
Americano (71) de Hal Sutherland.
Desenho. (Cor)

21h25m — Canal ll—O último
Por-de-Sol (The Last Sunset). Ameri-
cano (61) de Robert Aldrich, com Rock
Hudson, Kirk Douglas, Dorothy Maio-
ne. (Cor)

23h05m — Canal 2 — A Corrida
do Ouro (Golã Rush). Americano (25)
de Charles Chaplin, com Charles Cha-
plin, Geórgia Hale, Mack Swain, Tom
Murray (P&B)

23h56m — Canal 4 — 0 Pecado
(Bianco, Rosso e.J. ítalo-franco-es-
panhol (71) de Alberto Lattuada, com
Sophia Loren, Adriano Celentano.
(Cor)

0hl5m — Canal 7—0 Bandido
de Kandahar (The Brigand of Kan-
dahar). Britânico (66) de John Gil-
ling, com Ronald Lewis, Oliver Reed.
(Corl

0h30m — Canal 6 — Redenção
para um Covarde (Johnny Concho).
Americano (56) de Don McGuire, com
Frank Sinatra, Keenan Wynn, Wil-
liam Conrad. (P&B)

QUARTA-FEIRA, 11:

14h24m — Canal 4 — 0 Príncipe
c o Dragão de Oito Cabeças (Vanpayk

Oji No Orochitaji). Japonês (65) de
Yuho Ashikawa. Desenho. (Cor)

21h25m — Canal 11 — A Volta ao
Mundo sob o Mar (Around the World
Under the Sea). Americano (66) de
Andrew Marton, com Lloyd Bridges,
Shirley Eaton. (Cor)

23h05m — Canal 2 — 0 Mordomo
Trapaceiro (Fitzwilly). Americano
(67) de Delbert Mann, com Dick Van
Dyke, Edith Evans, Barbara Feldon.
(Cor)

23hl5m — Canal 7 — A Seita do
Dragão Vermelho (The Terror of the
Tongs). Britânico (61) de Anthony
Bushell, com Christopher Lee, Yvon-
ne Monlaur'. (Cor)

23h58m — Canal 4 — 0 Contrato
(Harã Contract). Americano (69) de
S. Lee Pogostin, com James Coburn,
Lee Remick, Lilli Palmer, Claude Dau-
phin. (Cor)

0h30m — Canal 6 — Esposas e
Amantes (Wives anã Lovers). Ameri-
cano (63) de John Rich, com Van
Johnson, Shelley Winters, Janet Leigh.
(P&B)

QUINTA-FEIRA, 12:

14h24m — Canal 4 — Oliver Twist
(Oliver Twist). Britânico (48) de Da-
vid Lean, com Alec Guinness, Robert
Newton, Kay Walsh, John Howard
Davies. (P&B)

21h25m — Canal 11 — 0 Dia ãa
Desforra (The Big Gundown). Hispa-
no-italiano (68) de Sérgio Leone, com
Thomas Millan, Lee Van Cleef, War-
ner Barnes. (Cor)

23h05m — Canal 2 — Charada
em Veneza (The Honey Pot). Ameri-
cano (66) de Joseph L. Mankiewicz,
com Rex Harrison, Susan Hayward,
Maggie Smith. (Cor)

23h56m — Canal 4 — Don Juan
Era Aprendiz (Under the Yum-Yum
Tree). Americano (63) de David Swift,
com Jack Lemmon, Carol Lynley,
Dean Jones. (Cor)

0hl5m — Canal 7 — A Face da
Corrupção (Corruption). Britânico
(67) de Robert Hartford Davis, com
Peter Cushing, Sue Lloyd, Noel Tre-
varthen. (Cor)

i 0h30m — Canal 6 — 0 Homem
Enterrado (The Underground Man).
Americano (74) de Paul Wendkos,
com Peter Graves, Celeste Holm, Sha-
ron Farrell. (Cor)

7hl5m — TVE — Circuito Nacional.
8h45m — A Voi do Pastor — Religioso.
9h — Rex Humbard — Religioso.

lOh — Operação Rio — Apresentação de Carlos
Lima e Ricardo Mazela, além de convidados
especiais.

llh — Extensão — Apresentação de Álvaro Vai-
le e Américo Camargo.

Uh30m — Programa Sílvio Santos — Varieda*
des.

20h — Programa Flávio Cavalcanti — Varieda-
des.

23h — Em Defesa do Consumidor — Programa
apresentado por Nina Ribeiro.

23h30m — Conflito de Almas — Seriado.
0h30m — O Vigilante — Seriado.

• TRE: 13h às 14h22m e 21h38m às 23h.

ATIREI 0 PAU NO GATO - Toxto e direção de

Gedivan. Apresentação do grupo Luzes da Ri-

balta. Com Cristina Francesculli, Carlos Roberto

Junua Ramos, Marlsc Caslro e outros. Toatro

da Aliança Francesa da Tijuca, Rua Professor An-
clrade Neves, 315 (268-5798). Hoie, às

lóh. Ingrossos a Cr$ 30,00. Alé dia 15 de ou-
tubro. ^^^^

CÃÜBÃnT CAIIBAN - Sátira musical, adapla-
da de uma história de Joan Aiken polo gru-

po Tisa. Direção de Maria Lulsa Prates. Cenários
e figurinos de Luiz Carlos Figueiredo. Ilumina-

ção de Jorginho de Carvalho. Teatro Isa Prates,
Rua Frjncisco Olaviano, 131 - Hoie, às 17h.

Ingressos a Cr$ 40,00 (5 anos).

cTÕRÃGAO E A FADA - Texto de Carlos Lira

e Nelson Lins de Barros. Dir, de Carlos Lira. Mó-
sicas dos autores. Com Caca Silveira, Ligia Diniz,

Alice Viveiros, Pralinha, Elvira Rocha e outros.

Teatro Vanucci, Rua Marquês de S. Vicente, 52/

39 (274-7245). Hoie, às lóh. Ingressos

a Cr$ 50,00. Texto leve e engraçado

em espetáculo divertido que desmitifica as his-

tórias tradicionais. (M. de A.).

A REVOLUÇÃO DOS PATOS - Texto de Walter

Quaglia. Direção de José Roberto Mendes. Mú-

sicas de Chico Buarque, Octávlo Burnier e Wrigg.

Com Grande Otelo, Ruth de Souza, Alby Ramos,
Belh Erthal, Aline Molinari e outros. Teatro dos

Quatro, Rua Marquês de S. Vicente, 52/2°

(274-9885). Hoje, às lóh. Ingressos a Cr$

60,00. Texto fraco em produção cuida-

da e direção inteligente resulla em espetáculo

simpático e divertido (A.M.M.)

O MAGO DAS CORES — Texto de Veronique Ra-

teau com tradução de Olga Savary. Direção de

Serge Ruest e Pato. Com Dirceu Rabelo, José

Roberto Mendes. Música de Jean Denis Benett
e cenários de Joan Philipe Bonn. Teatro Glaucio
Gil, Pça. Cardeal Arcovorde (237-7003). Ho-

je, às lóh. Ingressos a Cr$ 40,00. Excelente
utilização de marionetes, em linguagem poética
capaz de atingir até mesmo os pequeninos
(A.M.M.).

QUEM MATOU O LEÃO? - Peça infanto-juvenil
de Maria Clara Machado. Dir. da autora. Com
Sura Berditchevsky, Maria Clara Mourthé, Maria
Cristina Gani, Bia Nunes, Millon Dobbin, Bernar-
do Jablonski e Cristina Rego Monteiro. Toatro
Tablado. Av. Lineu de Paula Machado, 796

(226-4555). Hoje, às 17h. Ingressos a
Cr$ 40,00. Espetáculo muito bonito e
cheio de recursos, com ótima interpretação, ce*
nários, figurinos e música. (A.M.M.)

de Paula, Rua Miguel de Frias, 123, Icaraí, NI-
terói. Hoie, às lóh. Ingressos a Cr$ 20,00. Até
dia 29. No Campo de S. Bonto, Niterói. Hoje,
às lOh. Entrada (rança.

HÍsTóRIAS EM QUADRINHOS — Texto de Carlos
Albuquerque. Com o grupo Borboleta Traz a
Liberdade. Aliança Francesa do Méier, Rua Ja-
cinto, 7. Hoje, àj lóh. Ingressos a Cr$
15,00. Até dia 15.

PÍRNALONGaTuM COEIHINHO EM APUROS -

Texto o direção de Dino Romano. Teatro da Gá-
vea, Rua Marquês de S. Vicente, 52. Hoje, às
17h30m. Ingressos a Cr$ 40,00.

ROUPAGEM DE SETEMBRO — Apresentação do
folclorista e violonista Heitor de Pedra Azul.
Aliança Francesa d* Copacabana, Rua Duvivier,
43. Hoje, às lóh. Ingressos a Cr$ 20,00. Alé
dia 15. 

A CENOURA ENCANTADA - Texto de Was-
hington Guilherme. Teatro Santo» Rodrigues,
Rua Henrique Dilas, 25, Rocha. Hoje, às lóh.
Ingressos a Cr$ 15,00.

TA' NA HORA, TA' NA HORA - Criação cole-
tiva. Direção de Lúcia Coelho. Com o grupo Nave-
.-Mudo. Teatro Opinião, Rua Siqueira Campos,
143 (235-2119). Hoie, às lóh. Ingressos
a Cr$ 10,00. Magnífico espetáculo com ato-
res e bonecos, oara todas as idades. A me-

lhor surpresa da temporada. (A.M.M.)

FESTA-NO SÍTIO — Texto e direção de Brigitte
Blair. Teatro Brigitte Blair, Rua Miguel Lemos,

51 (236-6343). Hoje, às 17h. Ingressos a

Cr$ 30,00. Texto inconsistente gera espetáculo
comecial, de má-fé sem pé nem cabeça. (M.
ie_M
BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES -

Produção de Roberto de Castro. Com o grupo
Carrossel. Teatro de Bolso, Av. Ataulfo de Paiva,
269 (287-0871). Hoje, às 17h. Ingressos a Cr$

40,00.

ÒTSÃPATINHO DE CRISTAL — Texto e direção
de Jair Pinheiro: Com o grupo Walt Disney.
Teatro de Bolso, Av. Ataulfo de Paiva, 269

(287-0871). Hoje, às lóh. Ingressos a Cr$ 40,00.

RÁDIO JORNAL
DO BRASIL

ZYJ-45S
AM-940 KHz - 01-4875 KHz

Diariamente das 6)1 às 2h30m

NOTURNO (23s)

Hoje: Jazi • Bluos. Programa: Zool Sims
e Jimmy Rowles — Legs (6:27), Tommy Fia-
nagan — Confirmation (6:04), Louis Arms-
trong — Gut Bucket Blues (2:47), You're Noxt

(3.20), Wild Man Blues (3:14), Chicago Brcak.
down (3:25), Skip the Gutter (3:04) West End
Blues (3:10), Weather Bird (2:40) e Basin
Street Blues (3:17), Dexter Gordon — littl*
Red's Fantasy (12:40). Produção e apresenta-

ção de Celio Alzer.
JORNAL DO BRASIL INFORMA - 8h30m,

12h30m, 18h30m, 0h30m. Dom., 8h30m, 12h
30m, 18h30m, 0h30m. Apresentação de
Eliakin Araújo, Antônio Carlos Nicdereaur e
Orlando de Souza.

ZYD-460
FM - ESTÉREO - 99.7 MHz

[iilE^nsEãl

CANAL 7
llh30m — O Grande Circo — Com Torresmo e

Pururuca..
12h30m — Gol, os Melhores Momentos do Fu-

tebol.
14h50m — Selva de Coral — Documentário eco-

lógico.
15h45m — Sessão de Domingo — Filme: A Ga-

rota do Circo.
17h30m — Os Comediantes — Hoje: Fay Wray.
18hl5m — Hana Barbera — Desenhos.
19h — Astros do Ringue — Luta livre.
21h20m — Sessão de Domingo Especial — Filme:

Mares Violentos.
23h30m — O Melhor Futebol do Mundo — VT.

• TRE: 13h30m às 14h50m, 20h às 21h30m.

CANAL 11
10h — Programa Rex Humbard — Religioso.
llh — Desenhos Clássicos.
Hh30m — Programa Sílvio Santos — Variedades.
21h25m — Sessão das Nove — Filme: Águias

em Alerta.
23h25m — Sessão Policial — Seriado: Os Nova-

tos.
• TRE: 13h às 14h22m e 20h às 21h22m.

A VIAGEM DE UM BARQUINHO - Texto e di-

reção de Sylvia Orthof. Com o grupo Casa de
Ensaio: Fátima, Gê Menezes, Robson Guima-
rães, João Moita e Zé Carlos. Teatro Nacional
de Comédia, Av. Rio Branco, 179 (224-2356).
Hoje, às lóh. Ingressos a Cr$ 10,00. As

peripécias divertidas e comoventes da busca da
liberdade em uma montagem de grande vitalida-
de. (A.M.M.).
SÊirsÕíTDÕNA LUA — Musical infanto-juvenil

de Marcos Sá. Com Jorge Alberto, Jorge Fernan-

do, Danton Jardim, Josephine Helene e outros.

Músicas de Eduardo Souto Neto. Teatro Casa-

Grande, Av. Afranio de Melo Franco, 290

(227-6475). Hoje, às 17h. Ingressos a

Cr$ 50,00. Cuidadosa produção de uma peça

que valoriza o amor e a beleza. (M. de A.).

ÕS HOMENS DA FLORESTA NA CIDADE DE Cl-

MENTO ¦ • Texto e direção de Nilo Bivar. Cem

o grupo Arte de Teatro Aberto — GATA. Teatro

Leonardo Alves, Rua Correia Dutra, 99, sobre-

loja 218. Hoje, às 16h30m. Ingressos a
r.r$ 30,00, crianças e Cr$ 20,00, adullos.

VOVÔ CLEMENTINO CONTRA O PLANETA COR

DE PRATA — Texto e direção de Jorge Nascimen-

to. Com Luiz de Souza, Gelma Santos, Grace Ga-

by, Madalena Bisset e outros. Escola de Artes

Visuais, Parque lage, Rua Jardim Botânico, 414.

Hoie, às lóh. Ingressos a Cr$ 40,00 e Cr$ 30,00,

crianças.

MARIA MINHOCA - Texto de Maria Clara Ma-

chado. Direção de Jael Leite. Com o grupo Sa-

rara Tem Cura: Monica Barros, Sydnei Meirelles,

Beatriz Barros e Paulo Silva. Teatro Arthur Aze.

vedo, Rua Vitor Alves, 454, Campo Grande. Hoie,

às lóh. Até dia 29.

A ONÇA E O BODE — Texto de Cleber Ribeiro

Fernandes. Direção de Maria lina Rabello. Com

o grupo Serrote. Teatro do Colégio S. Vicente

O LEITEIRO E A MENINA NOITE - Texto de
João das Neves. Direção de Jorginho de Carva-
lho. Com o grupo Mixirico. Teatro Cacilda Becker,
Rua do Catete, 338 (265-9933). Hoje, às
lóh. Ingressos a Cr$ 10,00. Até dia 5 de no-
vembro.

A FORMIGA FOFOQUEIRA - Texto e direção
de Brigitte Blair. Com Alex Matos, Luci Costa
e André Prevot. Teatro Brigitte Blair, Rua Miguel
Lemos, 51 (236-6343). Hoje, às lóh. In-

gressos a Cr$ 30,00.

A BELA E A FERA - Texto de Jair Pinheiro. Di-
reção de Antônio Duarte. Teatro Teresa Raquel,
Rua Siqueira Campos, 143 (235-1113). Hoje, ás
lóh. Ingressos a CrS 40,00.

OS TRÊSrFÓRQÜiNHÕTlTÕ LOBO MAU - Texto
e direção de Jair Pinheiro. Com o grupo W3lt

Disney. Teatro Teresa Raquel, Rua Siqueira Cam-

pos, 143 (235-1113). Hoje, às 17h. In-

gressos a Cr$ 40,00.

Diariamente, das 7h à lh

HOJE
10h Kyrie, em Sol Menor, de Vivaldi

(Schneidt — 12:48). Sonata para Violoncelo
a Piano n° 1, Op. 109, do Fauré (Tortelier
e Jean Hubeau — 18:43). Sinfonia n° 5, em

Mi Bomol, Op. 82, de Sibelius (Filarmônica
de Berlim e Karajan - 32:08). Vallée d'Ober-

mann, de Liszt (Horowitz — 13:03). Francos-
ca da Rimini, Op. 32, de Tchaikowsky (Suisse
Romande c Varviso — 25:00). Sonata para
Violino • Piano n° 7, em Dó Menor, Op.

30/2, de Beethoven (Grumiaux e Arrau —

25:00). Abertura, Scherzo e Finale Op. 52, de

Schumann (New Philharmonia e Inbal — 16:

55). Suíte Pulcinella, de Slrawinsky (Klem-

perer - 25:17).
20h Abertura de Ópera II Signor

Bruschino, de Rossini (Abbado — 4:18).

Scherzo em Mi Bemol Menor, Op. 4, de

Brahms (Arrau — 9:15). Sonata n° 4, em Ré

Maior, para Órgão e Cordas, K 144, (4:35).
de Mozart, e Concerto em Ré Menor, para
Órgão, Flauta e Cordas, Op. 26/6 (9:24), de

Miehel Correlle (Rilling). Capricho Catalán

(3:55), de Albéniz, Siciliana e Variações Mal.

brough d'en Va-t-en Guerre (12.30), de Fer-

nando Sor (Segovia). Concerto para Violino,

em Lá Maior, de Michael Haydn (Grumiaux
— 19:10). Prelúdio das Bachianas Brasileiras
n° 4 (3.37), As Três Marias (3:23) e Rude-

poema (17:52), de Villa-Lobos (Nelson Frei-

re). Rapsódia Rumena n° 2, de Ernesto (Do-
rati — 13:07). Marcha Fúnebre para a Ulti-

ma Cena de Hamlet, Op. 18/3, de Berlioz

(Colin Davis - 9:00).

FESTIVAL DE PALHAÇOS — Produção de Dilu

Melo. Espetáculo com seis palhaços, brincadei-

ras e prêmios. Teatro da Galeria, Rua Sen. Ver-

gueiro, 93 (225-9185). Hoje, às lóh. Ingressos

a Cr$ 35,00.

PÃO DE AÇÚCAR - Programação: Teatro dt

Marionetes - às 10h30m, 12h30m, 14h

30m, 15h30m. Museu Antônio de Oliveira
— mostra de 1 mil 200 figuras esculpidas em

madeira e mecanizada. A b,e r t o, hoje

9h às 18h. Av. Pasteur, 520 (226-0768). Ingressos

a Cr$ 2<t,Cn, mancas de quatro a '0 anos e Cr$

48,00, adullos, incluindo a passagem do bon-

dinho. _^

PLANETÁRIO — Três programações diferentes:

Pedrinho e o Vagalume, para crianças de qua-

tro a sete anos, às lóh, Dança das Estrelas, para

público de oito a 11 anos, às 17h, Estrelas, Deu-

ses e Heróis, para adolescentes a partir dos 12

anos, às 18h30m. Rua Padre Leonel Franca, 240,

Gávea. Ingressos a Cr$ 3,00.

IV FESTA DA CRIANÇA — Parque com cerca de

40 brinquedos e serviço de restaurante e lan-

chonele. Tivoli Park, Av. Borges de Medeiros,

s/ n°, Lagoa. Ingressos a Cr$ 80,00, adultos e

Cr$ 60,00, crianças até 10 anos, com direito a

utilizar todos os brinquedos. Até dia 29 de

outubro.

Até o dia 12 de novembro a programa-

ção de clássicos da RÁDIO JORNAL DO BRA-
SIL FM está sujeita às contingências do cum-

primento da lei eleitoral.

Rádio Cidade
ZYD-462

Diariamente, das 16h às 2h

Os grandes r.cessos da música popular
dos anos 60/70 r os melhores lançamentos
em música nacional e internacional. Editor

musicíJ: Alberto Carlos de Carvalho.

O SUCESSO DA CIDADE — As músicas mais

solicitadas da programação da RÁDIO CIDA-

DE. De 2a. a 6a„ das 18h às 19h. Apresen-

tação de Romilson Luís.

CIDADE DISCO CLUB — O som das discote-

cas cariocas. De 2a. a 5a., das 22h às 23h.

6a. e sáb., das 22h às 24h. Produção e apre-

sentação de Ivan Romero.

mb Mostra de Cultura Popular,
IV& promovida pelo Sesc, prosse-
tll gue hoje apresentando a se-

A. _*«. guinte programação: ãs lOh,
espetáculo Palhaçadas e brincadeiras
para crianças; ãs 16h, apresentação
Boi Pintadinho, de Miracema; ãs
18h30m, serão exibidos os curtas me-
tragens Aruanda, de Linduarte No-
ronha, Dramática Popular, de Geral-
do Sarno, A Folia é o Eei, de Arlindo
Jorge, seguidos de debates. As 21h o
Grupo Folclórico de Nova Iguaçu
apresentará a Lapinha, encerrando o
terceiro dia da Mostra.

Show
TEATRO
ALTO-FALANTE — Show com o cantor e compo-
sitor Moraes Moreira. Escola d* Artes Visuais,
Rua Jardim Botânico, 414 — Parque Lage. Hoje,
às 21 h. Ingressos a Cr$ 40,00.

CORAZON LATINO — Show com o grupo Tu-
cunaré formado por Cláudio Latini (violão a voz),

Fernando Alves (flauta), Alexandre de Ia Pena

(violão, craviela e guitarra), Alexandre e Ale-

xandra Pelizzon (percussão), Nando Pessoa (bai-

xo) e André Mello (bateria). Teatro Leopoldo

Fróes, Rua Manuel de Abreu, 16 — Niterói.

Hoje, às 21 h. Ingressos a Cr$ 50,00 e Cr$ 30,00

(estudantes).

ROUPAGEM DE SETEMBRO — Aprerentação do

folclorista Heitor da Pedra Azul. Aliança Fraif

cesa de Copacabana, Rua Duvivier, 43. Hoje, às

21h?0m. Ingressos a Cr$ 30,00.

CAUIM --Show de lançamento do LP do can-

tor e compositor Ednardo acompanhado de Ife

(baixo), Sérgio Boré (percussão), Candindo (ba-
teria) e Paulo Soledade (viola e guitarra). Teatro
Ipanema, Rua Prudente de Morais, 824 (247-9794).
Hoje, às 21h. Ingressos a Cr$ 80,00 e Cr$ 60,00,
estudantes. Último dia.

A BARCA DO SOL — Apresentação de música

popular brasileira. Teatro Teresa Raquel, Rua Si-

queira Campos, 143 (235-1113). Hoje, às 21h.
Ingressos a Cr$ 100,00 e Cr$ 60,00, estudan-
tes. Até dia 15.

SEXTA-FEIRA, 13:

14h24m — Canal 4 — As Aventu-
ras de Freddie (The Adventures of
Freddie). Americano (77) de Hy Aver-
back, com Michael Burn, Dick Bla-
sueci. (Cor)

21h25m — Canal 11 — Os Tiranos
Também Amam (Diamond Heaã).
Americano (62) de Guy Green, com
Charlton Heston, Yvette Mimieux,
George Chakiris. (Cor)

23h05m — Canal 2 — Na Glória,
a Amargura (I Could Go on Singing).
Britânico (63) de Ronald Neame, com
Judy Garland, Dirk Bogarde. (Cor)

23h56m — Canal 4 — A Casa das
Amarguras (Ten North Frederick).
Americano (58) de Philip Dunne, com
Gary Cooper, Suzy Parker, Diane Var-
si. (P&B)

0hl5m — Canal 7 — Um Grito de
Socorro (A Cry for Help). Americano
(75) de Daryl Duke, com Robert Culp,
Elayne Heiveil, Ken Swofford. (Cor)

0h30m — Canal 6 — Paris Está
em Chamas (Is Paris Burning?). Fran-
co-americano (65) de René Clement,
com Alain Delon, Orson Welles, Yves
Montand. (P&B)

lh56m — Canal 4 — Torpedo
(Torpedo Run). Americano (58) de
Joseph Pevney, com Glenn Ford, Er-
nest Borgnine, Diana Brewster, Dean
Jones. (Cor)
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CRUZEIRO DO SOL — Apresentação era canto-

ra Zizi Possi e do cantor e compositor Marku

acompanhados de Luisão (baixo), Helvius (piano),

Luisinho (guitarra), Gegê (bateria) e Norman-

do (percussão). Direção de José Possi Neto. Ce-

nários e figurino de Maurício Sette. Teatro Casa-

Grande, Av. Afranio de Melo Franco, 290

(227-6475). Hoje, às 21h30m, Ingressos a Cr$

80.00 e Cr$ 50,00, estudantes. Último dia.

ALCIONE — Show da cantora acompanhada do

conjunto To.a Transa, formado por Sidney (pia-

no), Biclu (percussão), Carlinhos (bateria), Uíta-

lo (baixo), Luisinho (guitarra). Tainha (piston) e

Luisão (sax e flauta). Direção de Roberto San-

tana. Teatro da Galeria, Rua Sen. Vergueiro, 93

(225-8846). Hoje, às 19h e 21h30m. Ingressos a

CrS 100,00 e Cr$ 70,00 estudantes. Último dia.

VIVA O GORDO E ABAIXO O REGIME - Show

do humorista Jó Soares. Textos de Jò Soares, Mil-

lor Fernandes, Armando Costa e José Luís Archan-

jo. Cenário e iluminação de Arlindo Rodrigues.

Direção de Jô Soares. Direção musical de Edson

Frederico. Teatro da Praia, Rua Francisco Sá, 88

(267-7749 e 287-7794). Hoje, às 18h e 21h30m.

Ingressos (Ia. sessão) a Cr$ 120,00 e Cr$ 60,00,

estudantes (2a. sessão) a CrS 120,00.

O HUMOR DE SÉRGIO RABELLO — Show do

humorista com direção de Paulo José. Teatro

Senac, Rua Pompeu Loureiro, 45 (256-2746). Ho-

je às 20h30m. Ingressos a Cr$ 120,00 e Cr$

60,00, estudantes.

REVISTAS
MIMOSAS... ATÉ CERTO PONTO — Show de

travestis. Texto de Brigitte Blair. Com Geórgia

Bengston, Sandra Brasil, Kiriaki, Gessica, Marlen»

Casanova e outras e participação especial de

Edson Frarr. Teatro Brigitte Blair, R. Miguel Le-

mos, 5! (236-6343). Hoje, às 19hl5m e 21hl5m.

Ingressos a CrS 100,00 (18 anos).

CASAS NOTURNAS
CHICO TOTAL — Show do humorista Chico Aní-

sio. Textos de Chico Anísio, Arnaud Rodrigues,
Ziraldo, Haroldo Barbosa, Max Nunes, Artur da
Távola e Roberto Silveira. Direção de Carlos
Manga. Arranjos e regência de Laércio de Frei-
tas. Canecão, Av. Venceslau Braz, 215 (286-9343

e 266-4149). Hoje, às 21h. Couverr artístico d*
CrS 175,00. Até dia 29 de outubro.
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Esta e Theresa Dunn. Uma professora decrianças surdas, de dia... uma garota dedivertimentosra noite !
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um filme de«' ^
RUY SANTOS

baseada na obra de
LÚCIO CARDOSO

16 anos
colorido
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REFORIURTORIO
DRS DEPRAUROnS

LUCY . NEIDE «>•«•'
MAFRA RIBEIRO • ODY FRAGA
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VENCEDOR DO PRÊMIO

DA ACADEMIA DE HOLLYWOOD
Richard Dreyfuss

MELHOR ATOR

RICHARD DREYEJJSS MARSHA MASON

14 anos
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UOJÍ KffllSI»»
Amanha

O (Ume mais aclamado
da Década
AÍlil IHO GIIIM.\| 111 Api-Ltnlo

Um lilmo '!'¦
BERNARDO
BERTOLUCCI

; BURT LANCASTER • ROBERT DE NIR0 e
D0MINIQUE SANDA naaaiS (M COIORÜ m

ás 1-3,50-6,40 e 9.30 hs.
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L& « CINEMA E A MAIOR DIVERSÃO

SUPER MNTURA SUPER MISTÉRIO SUPER MAGIA!
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*WmmÈamaWÊa\Wm>r' Antônio Pitanga
^03^- I CIIMEMA-H LUDO S2 -~q ClINJEMAlTT]
2.40/4.30/8,20
8.10 • 10 ha. 1EBÍ1I5B31 MASCOTE

IUoxSoM MBOrO
OPALA

|B WOXOt

14 onos

Colorido

Os bandoleiros da mon-
tanha propõem caminha-
da Petrópolis — Teresó-
polis (02-04 Nov.) a qual-
quer pessoa que curta a
natureza. Tel.: 288-5314
- 228-0302.

de 1978

LOGOGRIFO

PROBLEMA N.° 367

Ms
MD T

ABASTECIDA (7)
ACALMAR (S)
ADICIONAR (5)
ATALHO (9|
DEVASSO (6)
ESCOVAR COM SEDAS (6)
GRAVE (5)
MEIO MORTA (9)
QUALIDADE DE SIMÉTRICO (8)
QUE ATIRA SETAS (7)
QUE ESTÁ FORA (S)
QUE SAI (6)
QUE SEMEIA (8)
RASTELO (5)
RODEAR (6)
SAIA CURTA (6)
SAUDÁVEL (S)
SENDA (6)

SIDERAL (7)

TÍTULO DO ANTIGO REI DE
CALICUTE (7)

PALAVRA-CHAVE: 12 LETRAS

Consisto o LOGOGRIFO cm encontrar*
ío clolormlnarlo vocábulo, cuiai con-
sonnlos já caldo inscritas no quadro
acima. Ao lado, à direita, é dada
uma relação do 20 concollos, devendo
«or encontrado um sinônimo para
cada um, com o número de letra*
entro parênteses, e todos começados
pola leira Inicial da palavra-chave.
As letras do todos os sinônimos eslão
contidas no termo encoberto, o res-
peitando-so as letras repetidas.

Soluções do problema n.° 366. Pala-
vra-chave: VERNACULISMO. Parciais:
vulcanismo; velicar; veiculo; vosco;
valer; vosano; vareio; vacinose; vin-
car; volume; varonil; vornáculo; vira*
do; valor; vicenal; visceral; vesiculir-
veicular; valeiro; vácuo.

WÊÊÈÊÈfâÉi£yG% *ffsio. jsmm£*~.cm no

TRANSPORTAR UMA CARGA
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um filme de
William Friedkin .,

OCOMBOIO
DOWEDO
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ROY SCHEIDER
BRUNO CREMER ,

FRANCISCO RABAL
AMIDOURAMONBIÉRI °
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WALON GREEN
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"The Wagcs pf Fear*'
de Georges Arnaijd
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WILLIAM FRIEDkÍN
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também noli
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SEDENTAS DE CARNE.NADA CONSEGUE DETER SEU RASTRO DESANGUE!
AMAISATERRORIZANTE
ESPÉCIE QUE
0 MUNDO M^
JACONHECEU! Ái
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DAC/FUNARTE - SERVIÇO NACIONAL DE TEATRO

SEMANA DA CRIANÇA
HOJE ÀS 17 HORAS

"QUEM MATOU O LEÃO?"
PREÇO ÚNICO
CrS 10,00de Maria Ciara Machado

no TABLADO __ 
Dia 12/10, ás 17 horas no TEAIRO DA GaVEA"UM... DOIS... TRÊS", ds Lui2 Saul
Dia 12/10, ás 18 horas no TEATRO DA GAVEA"EXPEDIÇÃO AO CASTELO DO PRÍNCIPE AMIGO", do lone Maios

Dia 15/10, ás 10,30 horas no TEATRO GLÁUCIO GILL"O MAGO DAS CORES", dc Veroniciue Rateau
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TRIO DE CÂMARA NACIONAL DA VENEZUELA

NO PLANETÁRIO, EM HOMENAGEM A BOLÍVAR
O Trio de Câmara Nacional da
Venezuela — Lina Parenti, pianista;
Carlos Zusl, violinista, e Alberto
Calzavara, violoncelista — apresenta
amanhã um recital no Planetário da
Cidade, ás 20h, como parte da
programação cultural patrocinada pelo
Ministério das Relações Exteriores da
Venezuela, comemorativa da Inauguração,
no dia 12, do Monumento ao Libertador
Simón Bolivar.
Fundado em 1958, o Trio é uma das
mais antigas instituições de música
de câmara na Venezuela. Seu repertório
inclui obras de diversos estilos, desde
o barroco até a música contemporânea.
E' considerado padrão de

qualidade no seu pais.
A pianista Llna Parenti, fundadora do
Trio de Câmara, formou-se no
Conservatório Giuseppe Verdi, de
Milão, onde obteve o diploma de
executante e de magistério. Foi aluna
do maestro Giovannl Anfossl. Conquistou
prêmios em vários concursos, entre os
quais os de Stampa dí Gênova, Amici
delia Musica, de Milão, e Interpretação
de Música de Bach, em Monza.
Tocou em Taranto, nas Manifestazioni
Salentine, o Concerto em Fá Maior
para Cimbalo e Orquestra, de Paisiello,
em primeira execução. Atualmente,
é diretora do curso de Música de
Câmara do Conservatório Nacional

__tS.i.Q í FWj ^<4(..íW*W*ií'Afl^Bcr' jnBncWH

Carlos Zusi, violino, Lina Parenti, piano.
c Alberto Calzavara, violoncelo, o Trio de

Câmara Nacional da Venezuela

J. J. Landaeta, de Caracas.
Ó violinista solista da Orquestra
Sinfônica Venezuela, Carlos Zusi, é
titular da cadeira de Violino do
Conservatório do Estado Aragua e
Instrutor da Orquestra Nacional
Juvenil, da Venezuela. Obteve diplomas
de executante e professor no Conservatório
de Verona. Aluno de Sandro Malcrassl,
aperfeiçoou-se no Conservatório
G. B. Martlni, em Bolonha.
Por concurso, obteve cargos nas mais
prestigiosas orquestras sinfônica, tais
como os de Maggio Musicale Fiorentino,
de Florença; Orquestra da RAI, de
Turim; designado solista da Orquestra
do Centro de Produção da RAI-TV, de
Roma. Atuou em conjuntos de câmara,
como os de Maggio Musicale fiorentino,
o Quinteto Fiorentino, e o grupo musical

A. Toscaninl, de Turim.
Alberto Calzavara, violoncelista
venezuelano, começou seus estudos em
Caracas e mais tarde mudou-se paraPorto Rico, onde ingressou no
Conservatório de Casais na classe de
Adolfo Odnoposoff. Na Europa, estudou
no Conservatório de Florença, onde
obteve diploma de executante e de
magistério. Foi aluno de Mareei
Cervera, na Suíça.
Convidado ao Primeiro Festival
Internacional de Mérica, estréia a
difícil partitura Sincronismos para
violoncelo e sons eletrônicos, de
Mario Davldovsky. Tomou parte no
Cuarteto Meti-opolitano de Caracas,
e Integra a Orquestra Sinfônica
Venezuela, da qual também foi. solista.

PIERRE DELEAU, DIRETOR DO FESTIVAL DE PARIS:'DORAMUNDO
POR CULPA

NÃO FOI EXIBIDO
DA EMBRAFILME'

Arlette Chabrol
Correspondente

Paris — Doramundo,
o filme de João Baptis-
ta de Andrade, que de-
veria ser apresentado
quinta-feira à noite, na
abertura do Festival de
Paris, não chegou a
tempo e teve de ser re-
tirado da competição.
O fato deflagrou verda-
deiro escândalo entre os
espectadores que, de-
cepcionados, chegaram
a falar em censura dis-
farçada. Mais pruden-
te, Pierre Henri Deleau,
diretor do Festival In-
temacional de Paris (e
também da quinzena
dos realizadores de Can-
nes), prefere criticar a
incrível desorganização
da Embrafilme, prin-
cipal responsável pelo
que aconteceu". Com
Michel Guy, ex-Ministro
da Cultura que patro-
cina o Festival, Deleau
enviou uma carta de
protesto ao Embaixador
brasileiro na França.
Quanto ao diretor do
filme, presente ao Festi-
vai, simplesmente não
sabe explicar o ocorri-
do.

Bagunça ou censura?
Esta a questão que colo-
cam os organizadores."Em 10 anos de metier
só uma vez me aconte-
ceu coisa parecida", ex-
plica Pierre Henry De-
leau, "e foi também com
um filme brasileiro".
Mesmo assim, Deleau
não acredita em censu-
ra ao Doramundo: "Fui
pessoalmente selecionar
o filme no Rio de Janei-
ro a convite da Embra-
filme. E foi a própria
Embrafilme que enviou
todo o material fotográ-
fico para o catálogo e a
imprensa, além de pa-
gar a viagem de João
Baptista a Paris. Não
acredito que fossem fa-
zer tudo isso para de-
pois recusarem-se a en-
viar o filme, sujeitan-
do-se a um grande es-
candalo. Na realidade,
acredito mesmo é numa
tremenda des ordem,
uma desorganização de-
lirante do pessoal da
Embrafilme"."Nesse caso" — afir-
ma João Baptista de
Andrade — "eles deve-
riam ser demitidos de
suas funções porque
não se pode expor o ci-
nema brasileiro no ex-
terior por culpa de um
comportamento tão ir-
responsável". O diretor,
como todo mundo, não
entende a atitude da
Embrafilme que, tudo
indica, não teria ne-
nhum interesse de agir
dessa maneira. Mais do
que em censura política— afinal o assunto do
filme poderia explicar
a situação — ele acre-
dita simplesmente no
desinteresse total por
parte da Embrafilme
em relação às pequenas
produções independen-
tes. "Um incidente co-
mo esse jamais teria
ocorrido com Xica da
Silva, por exemplo", diz
ele.

. De fato, o affair é in-
comprensível: a direção
do Festival de Paris re-
clamou pelo correio, por
telex e finalmente por
telefone (o que acabou
saindo bem dispendio-
so) o envio da cópia de
Doramundo desde julho

passado sem receber
uma só resposta. Final-
mente, um pouco por
acaso, foi informada em
meados de setembro de
que o filme havia che-
gado em fins de agosto
a Paris; mas que, por
ordem de Kimone Es-
travidis, representante
da Embrafilme na Eu-
.opa, a cópia fora reme-
tida para o Festival de
São Sebastião, na Espa-
nha. O fato é que tam-
bém lá Doramundo não
foi projetado, simples-
mente porque não che-
gou ao destino. As bobi-
nas, na realidade, fica-
ram com o transporta-
dor espanhol, em Madri.
Ao descobrir isso, em
fins da semana passada,
Pierre Deleau, inquieto,

tentou entrar em conta-
to com Kimone, em Ro-
ma. Em seguida, com as
Embaixadas do Brasil e
da França, em Madri, e
com a administração da
Alfândega espanhola.

Finalmente, depois de
todas essas idas-e-vin-
das, a película chegou a
Paris por avião, quinta-
feira. A sessão da tarde,
destinada aos críticos e
jurados, estava perdida.
Mas a da noite, reserva-
da ao público, poderia
pelo menos ser realiza-
da. Era no que se acre-
ditava até o último mo-
mento, quando ao abrir-
se as latas constatou-se
que um outro filme ha-
via sido enviado. Com
todos os limites da pa-
ciência ultrapassados,

X**^Aii:^^

41 VEZES POR DIA
O MUNDO

VAI PELO AR.
Na Rádio Jornal do Brasil você escolhe

quantas vezes e a que horas vai sintonizar
a informação.

41 vezes por dia, de segunda a sexta-feiras, a
Caixa Econômica Federal patrocina a notícia

recém-chegada de todos os cantos do
Mundo. De vinte em vinte minutos, a música
cede lugar a notícia e o sucesso cede espaço

ao fato nacional, internacional ou à
comunicação de utilidade pública.

Afinal, nem só de boa música vive uma
emissora de alto nível.

Principalmente quando tem Jornal do Brasil
até mesmo no nome.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RÁDIO JORNAL DO BRASIL

Pierre Henri Deleau não
poupou criticas: "Ta-
manha incompetência é
uma loucura. Depois de
tantas complicações, a
providência mais ele-
men tar seria verificar o
conteúdo das latas antes
de colocá-las no avião.
Mas, naturalmente, ha-
veria a necessidade de
que alguém da Embra-
filme concedesse em se
deslocar até Madri".
Com o caso de Dora-

¦mundo, Deleau confes-
sa que daqui para dian-
te desconfiará sempre
dos filmes brasileiros:"Nunca mais inscrevo
uma produção brasilei-
ra num programa sem
antes tê-la comigo na
prateleira".

ACONSELHO AOS MEUS AMIGOSMAISM OCOS jtJÜEqjÇVEM SEU&FJtf.OS,:AOSPROFESSORfS QUE LEVEM SEUS'ALUNOS. A0S!MEÜ S'AMIGÒS DE'RUA
QUE LEVEM OS^EUSCON HEÓIDOSPABÃ VERO FILME QUE. REALMENTE HONRAI CULTURA EIRASILEIRA. - Hhioiiador • Pròlmso. PEDRO CALMO .U-'
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JOSE WILKER RENEEDEV1ELMOND JARDEL FILHO e JOELBARCELLOS
coniilOfMSOARES ROSERIO BONFIM NtDOIARENItpStnMEMITLCSISIINA A_lÈIAMARATAXMAN r. USTOROCHAJr.

um filmede PAULO THIAGO ufmprodutfo de CARLOS HENRIQUE BRAGA SAGITAR1U5 FILMES

(GLORIA)
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^(caxias)
Sjl (WLOPOLIS)
^(NÍYÉS)

(DRIVE IN)

PSICOTÉCNICOS -
DE INTELIGÊNCIA

; DE NÍVEL MENTAL
PSICOLÓGICOS ; V-
DE APTIDÃO
DE AVALIAÇÃO
INTELECTUAIS ? .
PARA CÁLCULO DO "QI"
VOCACIONAIS -
DE CONHECIMENTO „

EXEMPLOS DETESTES DO I VOLUME:

TESTES

PARA NAO SER RECONHECIDO,

.S0U0DIS FARCEDEUM A:

(a) aliança.
(b) camisa:
[C] LUVA.
(0) GRAVATA.
(_) MASCARA.

*—¦————-—I———*
(A) 213."(1) 

PAOOEAÇOCAH. {.FUTEBOL. (6)123.
(2) ANGULO RETO , () RIO DEJAMEIRO <c) 312.
(3) RIVELINO ( ) Sü GRAUS (D) 231.

(E) 321.

(A) AÇÚCAR DOS DIABÉTICOS (PLASMA).
(B) PERSONAGEM FOLCLÓRICA (SACI).
(C) SUBSTANCIA ORGÂNICA E INFLAMA. EL [ÉTER].
(0) CIDADE ETERNA (ROMA).
(F) RUA ESTREITA E CURTA (BECO).

0 QUE E MAIS PESADO,
DOIS QUILOS Oe CHUMBO
OU 3 DE PENAS?

(A) NENHUM DOS DOIS.
(B) 2 DE CHUMBO, E CLARO.
(C) EQÜIVALEM-SE.
10) 3 OE PENAS.
(E) 0EPEN0E.

, (A) A GALINHA PORIA OVOS PRETOS.

.ETODAAVE (fl) NAO HAVERIA AVESAZUIS.

FOSSEPRETA-" 'c| 0 GATO PRETO SERIA AVE.
(D) 0 URUBU PQDERIASER BRANCO.
te) A CEGONHA NAO SERIA.ÁVE.

A TEMPESTADE F0ITA0.VI0LENTA
QUE DESTRUIU AS REDESTELEf ÚNICA
E.ELEGRAFICA DA CIDADE,
OEI. ANDO-A PRATICAMENTE;

(Aj INABITAVEL.
(8) ARRASADA.
(C! ISOLADA.
(0) TRANSTORNADA.
(E) INUNDADA.

AS0MÁ ENTRE 0 MENOR
NUMERO DETRES ALGARISMOS
E0 MAIOR DE DOIS:

(A) 199.
(B) 100.
(C) 1.
ÍD) 99.
(E 200.

ETNIVS0NEM0CNIC:

(A) ATNIRT.
(B) EZERT.
(C) ETES.
(o) EZHrua.
(E) EZNO.

A0 SE ESCREVER DE IA 30,
QUANTAS VEZES 0 ALGARISMO 2
6 UTILIZADO'/

(A) ONZE.
(B) TREZE.
(C) QUATORZE.
10) QUINZE.
ÍE) DOZE."'

CIGARRO:

(A) FUMAÇA.
(B) CINZA.
(C) FILTRO.
(01 BRASA.
(E) FORMA,

O0UE rlAOE
SINGULAR
(EXCEPCIONAL)
NA PALAVRA
PERNAMBUCO!

IA!.DEZ LETRAS DIFERENTES.
Ifl) QUATRO VOGAIS.
(C. ESTADO NORDESTINO.
(D) SEIS CONSOANTES.
iLl NÉNHÜMA"'0ÁS RESPOSTA':

NUMA SALA HA QUATRO CANTOS,
EM CAÜA CANTO HA UM GATO,
CADA GATO VÉ TRÊS GATOS.
QUANTOS GATOS HA NA SALA?

(A
(9! 9.
(C) 12.

IA) FITATIF0FITATIF0FITATIFD.
(B) NOTANATONOTANATONOTAN0TA.
(C) TAPATIP0TAPATIP0TAPATIPO.
(D) FATOFOT0FATOF0TOFATOF0TO.
(E) MECAMIT0MECAMIT0MECAM1T0.

SE MAIS FOSSE UEN0S E SE VEZES
FOSSE DIVIDIDO, DUALSERIAÍ
RESULTADO DAEXPRESSA0:
16:2(7 +3}x1—17

PLANETA:

(A) 7 LETRAS.
(Bl PALAVRA.
(C) 0UASV0GAIS.
(0) ASTRO.

EXEMPLOS DE TESTES DO II VOLUME:
- Com ilustrações: desenhos, figuras e gráficos -

(A)'TENENTE.
(Bl- CABD.
(C) SOLOAOO.
(D) MAJOR.
(E) SARGENTO.

drogaV f ROGA
\ ANTA

(A) OSTRA.
(Bl TROVA.
(Ci LINDA.
(D) CLAMA.
(E) MANTA/

CaXa) aXt)
(A) 8,8,8.

<B) . ,8,8.
(C) 8, A, 8.
(D) 8,8, A.
(E) A, A, A.
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(B) 42135.
(C) 42351.
(0) 4 2 513.
(E) 42153.
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<C) CENA.
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(Ei SONO.
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4.000
PSICOTESTES
com Respostas

EM 2 VOLUMES, COM 2.000 EM CADA UM
— cada livro tem 720 páginas— ;

AOS ESTUDANTES: Nio .iqira_m_ntoeomoqUDlhc6cnsinn-
Jo. O diploma, apenas, nao ú suficiente. A disputa dentro do mercado
de trabalho, cm qualquer setor, í: multo dura. Aos mais bem prepara-
dos caberão os melhores lugares. O;. 4,000 Psícotestes,com Respostas,
oferecèm-lho rnníos para aüto-avaliaMB c preparar-sa adequacíanientc
para nao ser surpreendido quando se candidatar a um emprego. Os tes-
tes psicológicos possuem certas particularidades, com as quais precisa
familiarizar-sè, assímilando-as, pois os que fizerem treinamento intensi-
vo nesse sentido terão maiores possibilidades de obterem êxito.

AOS PAIS: O custo da uni cursinho está em torno de IS a 20 mil
cruzeiros: £ o que itá economizar se seu filho ganhar uma bolsa de es-
tudo no Bolsão, cuja piova è de testes psicológicos, Dê-lfie os dois !2J
livros c evite gasto desnecessário. Os filhos menores, com idades a par-
tir dc 8 anos, motivados pelos testes, se interessarão muito mnis pelos
estudos e desenvolverão, cada vez mais, os seus raciocínios.

AOS EMPREGADOS: Com as 4.000 Psicotécnicos cm m-bsterá
a grande oportunidade para aumentar o conhecimento e o desemba-
raço pessoal. G profissional, quando se submeter aos testes psícológi-
cos no emprego. Bem preparado, poderá disputar melhores cargos, ga-
nhar mais, e subir no conceito de seus superiores. Somente o tempo de
serviço, hoje, não promove ninguém.

ÀS EMPRESAS, FIRMAS E AOS BANCOS: O; do _ (2) vo-
lumes fornecem farto material para a elaboração de baterias de testes,
a sefem aplicadas, mesmo tem pessoal especializado, na seleção o pro*
moção dos funcionários,

AOS COLÉGIOS: Para serem apHcnclos como festos d? aptldffo,
tomo determinantes de orientação vocacional, e como testes de inteli-
gência, na seleção dos alunos, com a finalidade dc separação dc turmas.

AOS PROFESSORES: Poderão aplicar os lestes de nível mental
como recreação e para testar diretamente a aprendizagem e a inteligÜn»
cia dos alunos,

AOS CURSOS: Para a elaboração das provas do Bolsão,

A QUALQUER PESSOA: Seja qual lor _eu nfvel d_ instrução,
poderá testar seus conhecimentos, dos colegas e do .filhos, atravós dos
dois (2) livros. Às palavras cruzadas ficarão mais fáceis n se sentirá
apto a debater qualquer assunto numa rodinhíi de amigos. Os testes
psicológicos divertem, esclarecem, instruem.

Você, domiciliado no Rio ou em Niterói,
peça os livros pelo telefone 233-2880 e os
receberá em sua residência ou no local de
trabalho.

À visla, pagará CrS 500,00 (quinhentos
cruzeiros) pela coleção (I e II volumes).

Você, residente íorâ do Rio ou de Niterói,
receberá os livros pelo Reembolso Postal.

Pagará.ao retirá-los do correio, CrS500,00
(quinhentos cruzeiros), livre de despesas.

RECORTE 0 CUPOM ABAIXO E 0 ENVIE À:
CAIXA POSTAL 2152 .
20.000-RIO DE JANEIRO-RJ

TVTTYTTT

(8) MESMA QUANTIDADE DE VOGAIS E
NÚMEROS IMPARES.

(O MENOS VOGAIS 0UE CONSOANTES.
(0) MAIS ALGARISMOS QUE LETRAS.
'El MENOS NÚMEROS PARES QUE C0NS0ANT
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o cupom. É só discar (021) 233-2880.
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José Carlos
Oliveira

ABC DAS FERIAS

ANGÚSTIA 

— Ainda João Paulo 1.
Quando o Sumo Pontífice diz "Nós, o
Papa", tem por trás dele toda a ins-
tituição. "Nós, a Igreja". Essa fórmula

constringe o i7iterlocutor a lhe obedecer, adqui-
rindo uma identidade maciça e vaga a um só
tempo. Nós, o Papa, fala a "vós outros", os fiéis,
os homens de boa vontade e os ãe "má vontade",
os desobedientes, ateus, materialistas, indife-
rentes. Daí a estupefação que fez a volta ao
planeta quando Albino Luciani, no rastro da fu-
maça branca da chaminé do Vaticano, que o
consagrou, assomou à sacada ão seu Palácio e
disse assim: "Imaginem que eu..." Quem estava
na Praça ãe São Peáro e quem estava em sua
casa, escutanâo o ráãio ou venão televisão, teve

sua inteligência ferida por um pensamento in-
quieto e agradável. Assim:

— Chocante! O Papa está falando comigo!
Era isso. Falando a todos ao mesmo tempo,

João Paulo I se propunha contar histórias a uma
pessoa de cada vez. Mas, em seu coração, o ne-
gócio, a síntese, emergia de uma enorme e en-
cantadora complexidade. Ao dizer "eu", Albino
Luciani não estava muito certo a respeito de sua
própria identidade. Era eu — Albino, ou eu —
o Papa? Ou, sem dúvida, numerosos eus, âiver-
sos a partir de sua origem comum, o Ego? Não
se esqueçam de que ele enviava cartas imagi-
nárias a personagens históricos ilustríssimos.
Passando por cima do tempo, bateu por exem-
pio um papo vaâio, ãe botequim (sem lhe faltarao respeito), com o Abade ãe Claraval, o popu-lar Sao Bernardo. Ele escrevia do Século XX aSão Bernardo, no Século XII, e a resposta desteúltimo não tardava. Escritor-jornalista, alémde comunicador autêntico em seu curto papadoradiofônico e televisivo, João Paulo I prometiainaugurar um pastoreio ãe estilo vertiginoso.Assim como Fernando Pessoa foi poeta, seria eleo Papa dos heterônimos.

Albino, João e Paulo — até aqui temos três.
Mas ocupando o trono de Pedro — e então te-
mos quatro... Fascinante, xará! Piraâão, coma-
ãre! Ia ser um barato, poâem crer. Entretanto
veio a morte e — zupt! — botou aquelas asi-
nhas nele e levou ele para o Céu, misturanáo
maciçamente realidade e fantasia, qual se es-tivéssemos a viver no interior de uma tela ãeMarc Chagall... Todos os filhos de Deus têmasas — nao era isso que dizia não sei quem?Fica porém um problema que só os sujeitos

refinados, habituados a filtrar a angústia em
alegria, passarão doravante a estudar. EUmU
nando a improbabilidade absoluta — ou seja, a
morte do Papa, apesar ãas profecias ãe Nostra-
ãamus e outros arautos da catástrofe — ainâa
assim nos ocorre inquirir quem foi que, em Al-
bino Luciani, mordeu primeiro: João ou Paulo?
João, o camponês, o terra-a-terra, ãe indestru-
tível bom senso, se bem que haja muito folclorenisso, pois João o Gordo era inteligentíssimo, ex-tremamente culto, chegado a uma boa música,um bom poema, um bom quadro; João que ti-nha alma de artista e de guerreiro, e que arran-cou a Igreja dos cafundós ãa aristocracia bas-tarãa para devolvê-la aos pobres, sua legitimi-dade. João cuja temeridade essa, o Concilioaquele e as encícücas, acabaria por esmagar oseu sucessor, um intelectual mortalmente feridoem seu intelecto. E ninguém se iluda: esse feri-mento sangra, é translúcida hemorragia mas èhemorragia, é carnificina. Vem a propósito,agora, um dos enigmas de Rimbaud, que possi-velmente não transcreverei ipsis litteris por nãoter trazido para as férias nenhum livro. DiziaRimbaud: "La bataille de 1'esprit est aussi ter-rible que celle des hommes; mais Ia vision de IaJustice est le plaisir de Dieu seul". Desconfio
que a citação está errada, inclusive gramatical-mente. Mas trocado em miúdos, o João-Artur
(eis aí: outro João) queria dizer o seguinte: "A
aventura espiritual é uma luta braba, meu ir-mão; nela a gente se estraçalha à vera, quenem libanês ãa turma dos Alienados da Pavuna
querenão atravessar a rua justamente na horaem que os cristãos-maronitas e os sírios-pales-
tinos-muçulmanos resolvem acabar com a tré-
gua. Mas de que aâianta isso? No final, ninguémaqui ão rés-áo-chão consegue chegar a coisa ne-

nhuma, pois a única pessoa que poãe olhar aJustiça cara-a-cara, saboreando a sua formosu-ra, e Deus, aquele lá do alto".
Não sou um espírito, mas ainda chegarei tá.Faço todos os áias o meu Cooper mental. Ba-seado nessa experiência pouca, no entanto, ousodar o meu palpite. Conforme ocorreu na vidareal, morreu primeiro o João e no momento se-

guinte morreu Paulo, os áois ate então entrela-
çadqs no fantástico cipoal psicológico que cons-tituia a persona de João Paulo I, Não me per-guntem como cheguei a essa conclusão, pois eumesmo ignoro o mecanismo. Só sei, com certezasem macula, que Albino Luciani, se não tivessemorriâo sua bela e serena morte, ao surgir nasacada do Palácio para abençoar os fiéis e de-mais curiosos atraídos por sua monumental em-
patia, não seria mais o Papa que ri. Familiari-zado já com os negócios deste munáo sombriotenáo ja meâitaáo sobre os segredos e mistérios
que o aguardavam à mesa do ãesjejum, âesáe oseu primeiro âia como Chefe âe Estaâo, ele apre-sentaria Vrbi et Orbi uma face crispada, angus-nada — aquela máscara que assusta mas infe-lizmente, toãos sabemos, teria sido desenhadaae modo a ser reconhecida como a única dignaae creâibiliâaáe universal. Desgraçaáamentenao vivemos num jarâim ãe geranios e sorrisos;em sua ja áescartaáa sobrevida, a alegria do
ria ¦Yanapoucomaisã0quedurousuap™-

Recapitulando: morreu João, morreu Paulo,morreu Albino Luciani. Só não morreu o Papa,e e esta a única esperança que se possa entreverem meio as brumas ardentes em que nos foidado dramatizar o nosso destino coletivo, ochamado ultimo quartel âo Século XX

^
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'•fe- Fica na História a gestão de KARLOS RISCHBIETER. Para a inauguração da 50a.
Agência do exterior, uma exposição de 15 telas de DJANIRA, que expõe pela primeira
vez na Europa, e iusto na terra de seus avós. A capital da valsa vai receber a maior
pintora brasileira no dia 8 de novembro. DJANIRA viaja acompanhada de MOTINHA
e grande comitiva. O texlo do catálogo, entregue a CLARIVAL VALLADARES, será ver-
'ido para o alemão. Todas as telas emolduradas na Artefact.

FELIZ 5739 À GRANDE COMUNIDADE DE LEITORES ISRAELITAS DESTE GUIA.

Outubro 8 - 1978 - Edição 192 - Ano V Cm iv^r^tm
Pará anunciar aqui -.£ 288-5414 I GUIA SEMANAL/COMPRA, VENDA <£ SERVIÇOS

•ir Na Bolsa de Arte i assim: dia seguinte a uma noite de leilão, quando os com-pradores passam para apanhar e pagar as obras arrematadas, já vêem nas paredesuma nova exposição. Acabam levando mais uma e outra peça, para arredondar aconta Hoie, na yitnne, um óleo de GLAUCO RODRIGUES, por apenas Cr$ 30.000,00•*- Leilão de Jóias com o Leiloeiro IASRY: pouco mais de 100 peças superlindasque ,a enfeitaram pnncesas e rainhas, tudo sem base. Vale uma visita - a partir das15 horas - amanha no Shopping da Gávea, Teatro Clara Nunes no 3° andar. Muitoraro acontecer outra oportunidade dessa.
* Os mil amigo, do pintor RAUL GRYNER de encontro marcado no Museu Nacionalde Belas-Artej, dia 12 próximo, às 18 horas.

Cx. Postal 25:026/Rio

Djanira Viaja à Terra êe Seus Avós, a Convite do Banco éo Brasil
•jç Toda a equipe da Petite Ga-
lerie concentrada no próximo lei-
lão, que promete recorde de fa-
turamenlo. Trata-se de uma respei-
iada coleção particular, cujas peças
foram avaliadas — otimistamenle —

pela terça parte.

¦^t Quando as fronteiras ficam
pequenas o artista tem mesmo é
que ir mundo afora. MARTINOLL1
(atelier 274-8671) vendeu toda a
exposição na Casablanca e agora
se prepara para a seguinte agenda:
Nova Iorque, S. Francisco e Chi-
cago. Por enquanto, se ocupa de
retratos. Tudo aconteceu graças ao
seu trabalho e à manobra efici-
ente de um marchand exclusivo,
cujo nome ainda é segredo.

-*)C Um mapa didático, em forma-
to de pôster, com toda a cronolo-
gia da História da Arte é disputado
por professores e estudiosos da
matéria em todo pais. Custa Cr$
50,00 por exemplar e seu único
defeito é a distribuição. Seu au-
tor, FREDERICO MORAIS, autori-
zou a Agência Léo Christiano Edito-
rial a receber os pedidos de todo
o Brasil, Vindos de particulares e
de livrarias e distribuidores regio-
nais. Diriiam-se, portanto, à Cai-
xa Postal 25.026 CEP 20.551.

-k Além de KRACJBERG e SEPP
BAENDERECK, com quem subiu o
Rio Negro, o critico francês PIER-
RE RISTANY visitou apenas dois ate-
liers, em sua rápida passagem pelo
Rio. O de JACKSON RIBEIRO . . .
(248-0672) e o de MOR1CONI . .
(252-5362). Em número próximo da

VEJA, extensa entrevista com o crí-
tico qua resolveu praticar o por-
tuguês para ampliar seus conheci-
mentos de Brasil fora dos salões.
Levou consigo o livro "Da Cor à
Cor Inexistente" e lamentou não
ter conhecido, desta vez, a obra de
ISRAEL PEDROSA.

-K Uma imensa parede dedicada
a fixar os cartazes de todas as
exposições que estejam acontecen-
do na cidade, nas galerias comer-
ciais, oficiais e institucionais, eis a
medida adotada pelo MAM. Embo-
ra com as atividades reduzidas, o
MAM — com o Pavilhão Escola
funcionando — ainda é dos luga-
res mais visitados do Rio.

•K ORLANDO VILLAR comunica
novo endereço: Rua do Rezende,
43 - telefone 263-6694. Lá fun-
ciona o Sobrado das Artes e uma
pequena fábrica de molduras. OR-
LANDO viaja para uma série de lei-
lões no interior, onde já vendeu a
bagatela de 4.000 quadros, só
em 78.

¦^C Mundão de gente ao Shopping
da Gávea, na R. Marquês de S. Vi-

cente, 52 — o centro do mercado
de arte no Rio. Amanhã e depois,
dias 9 e 10, um leilão de jóias
antigas, que nunca mais vai acon-
tecer. Dia 11, JOSÉ' DE DOME baixa
de Cabo Frio na Galeria Trevo e,
logo em seguida, dia 12, a inau-
guracao mais que esperada de RO-
SINA BECKER DO VALLE.

-)C Não podia ser melhor: MARIA
CRISTINA FALCÃO é quem estará

ISRAEL PEDROSA, 710 dia
10, terça próxima em S.
Paulo, no Museu de Arte
Assis Chateaubriand ex-
pondo a última série de
Mutações Cromáticas e
Obras com o Fenômeno da
Cor Inexistente. Em novem-
bro, com a nova série a que
denominou Cores Nacionais
comparece à Bienal Latino-
Americana, como convida-
do especial à exposição e ao

simpósio

à frente do show-room, a Oficina
Cerâmica FRANCISCO BRENNAND
S/A que BRENNAND abre no
Rio, também no Shopping da Gá-

vea. Enquanto não inaugura, anote
número para as primeiras encomen-
das: 399-2014.

->C De malas prontas para expor
em Lausanne, centro de prestigio
internacional na arte da tapeçaria,
segue hoje, via Paris, a tapeceira
GILDA AZEVEDO. Muito sucesso,
querida GILDA, é o que deseja a
sua grande torcida brasileira.

•K Confissão de WELLINGTON
VIRGOLINO, dos mais cotados no
mercado nacional, a partir de Re-
cife: — Tenho consciência da im-
portancia de um marchand para o
desenvolvimento profissional de um
artista. E Ranulfo é mais que o
comprador dos meus quadros. Re-
solve todas as questões de minha
vida profissional e me deixa pintar.

-fC Expectativa em torno do Jornal
que MAURO SALLES promete lan-

çar nos próximos meses. Expectati-
va em torno da grande coleção de
antigüidades a ser vendida no 2°
Leilão de LEONE (287-4758).

-K CLARINHA GUIMARÃES, dese-
nhista a cronista de moda com a
tarimba de 4 anos de Nova Iorque,
volta ao Brasil e aparece intempes-
tivamente no IPANEMAGORA, um
jornal de bairro de FLÁVIO PINTO
VIEIRA (247-1389), que tem faro
para a caça de grandes talentos.
CLARINHA é a free-lancer mais bem
paga no setor.

-fc JEAN BOGHICCI ataca em
Salvador. Por irvictairiva do mar-
chand. LÉO GROSSMAN, a exposl-
ção de DEBRET, que já esteve em
Paris, tem data para inaugurar e
um provável comprador: o Mostel-
ro de S. Bento.

•fc Galerias de Arte de todo o
Brasil, anunciando nesta página,
de longe, o noticiário de mercado
mais quente do pafs. Marcada para

7 de novembro a inauguração da
exposição de ROBERTO DE SOUZA
na Galeria Grossman que fechou
sua programação para 79 com os
seguintes artistas: ALDEMIR, ADIL.
SON SANTOS, CLÓVIS GRACIANO,
REBOLO e PIETRINA.

-K Há um nome de pintor crês-
cendo no interesse do público: LO-
PES RIBEIRO. Muito pouca gente
ouviu falar dele. Não aparece nos
salões e não freqüenta as rodas ha-

bituais de artistas da cidade. Vive
numa cabana, no lado sul da serra
de Petrópolis e só aparece quando
tem muitos quadros pintados. LO-

PES RIBEIRO, um exímio paisa-
gista.
-K Este Gula vai acabar promo-
vendo uma eleição direta para sa
saber quais e quantos são os pin-
tores realmente consagrados pelo
público. Mesmo sem eleição já i
considerável o número de cartas
que chegam à nossa Caixa Postal
25.026 - CEP 20.551, de coleciona-
dores nomeando os artistas que
vestem suas paredes.
-|C Um leilão em benefício da
Obra do Berço será promovido dia
30 de outubro na buate Le Chat
Noir, Praça N. S. da Paz. Na orga-
nização, CLEYDE WANDERLEY . .
(245-4878).

Noticiário sob responsabilidade de
Léo Christiano Editorial (P
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MUSEU NACIONAL DE BELAS ARTES

SALA DE EXPOSIÇÕES
TEMPORÁRIAS

de 12 a 29 de Outubro
AV. RIO BRANCO, I99

Petite Galeria
anuncia

Grande Leilão de Arte
Pinturas — Pratas — Tapetes — Porcelanas

Exposição: 20, 21, 22 de outubro

Leilão: 23, 24, 25, 26 de outubro

Local: Sede da Petite Galerie

R. Barão da Torre, 220 — CEP 22411 /Rio
Tel.: (021)287-0231

ERNANI LEILOEIRO

EDY G. CAROLLO
Dia 12
Quinta Feira
às2lh

GALERIA
EUROPA
AV. ATLANTICA.3056-B
COPACABANA-RJ

aii;iji;ív
CIRCLÉA PINTORA

Artista premiada no S.N.B.A.
Atende adultos e crianças

R. Sta. Clara, 33/1208
Tel. 235-4730

AUaLofego
Premiada pela Academia
LEONARDO DA VINCI

Exposição Permanente no
Atelier

R. Xavier da Silveira, 57/401
Tel.: 236-6354

32J

GRANDE
LEIÜODA

PRIMAVERA
Objetos de arte .

Antigüidade' Pinturas

INÍCIO:
6 DE NOVEMBRO

Av. Epitácio Pessoa, 4866
Informações: 231-2444

231-0805.-221-5665

Pintura do Sic. XVII
S. JOSÉ COM MENINO JESUS

ESCOLA DE MURILLO
Óleo s/tela — 1,38 x 0,98
222-8100 - de 16 às 18h

HELENA

© SUBHOMEM
ENTREWESSA

IMAGENS PSICOSOCIfllS

ALOYSJOZALUÀR
Serigrafias assinadas

O LEILOEIRO

GALERIA GROSSMAN
Exposição Permanente

5Q artistas Baianos
R.CIdvis Spínola- Orixás Cenler

Lojas'I2e13-A-DDD(071)Tel:247-4058
Salvador-BA.

I Imm
galeria de arte

Rosina Becker do Valle

Dia12-Quinta-JReiraàs21h
Rua Marquês de S. Vicente, 52 loja 368. Tel.: 294-3149..

Shopping Center da Gávea. Estacionamentono subsolo.

O Leiloeiro Lasry Acerta no Alvo

Leilão de Jóias Antigas
no Shopping Genter da Gávea

Pela melhor oferta, Jóias
Vitorianas, Francesas

Pequenos e Raros
Objetos Artjíouveau

e Art Deco, Estatuetas,
. Pares de Jarros

em Opalina, Ouro,
Pedras Preciosas, Grande

• Variedade de Objetos
Documentados em

Catálogos Europeus
que já pertenceram

a Príncipes e Rainhas.
Tudo pela

melhor oferta

No Teatro Clara Nunes
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PASSADO E FUTURO
DAS RELAÇÕES

EUA-AMÉRICA LATINA Pirou P. ^«fey

grande filósofo mexicano An-
tonio Caso certa vez descreveu
a história como ''urna intuição
daquilo que foi". Acho que a

observação de Caso aplica-se a algo mais
que o simples passado. Suspeito que o
modo como abordamos o futuro tam-
bém é parcialmente intuitivo — pelo me-
nos na medida em que onde achamos que
tivemos influência aonde pensamos
que elevemos ou não elevemos ir.

Proponho portanto iniciar meus bre-
ves comentários com um pouco de nisto-
ria retrospectiva. Para entender como o
passado influencia o futuro, acho útil
examinar três períodos das relações dos
EUA com os países da América Latina e
do Caribe: antes da Segunda Guerra
Mundial, da guerra até o fim da déca-
da de 1960, e finalmente os nossos dias.

As relações externas dos EUA no co-
meço de sua história, concentraram-se
inicialmente em duas frentes: Europa e
o Hemisfério Ocidental. Os dois eram tra-
tados como perfeitamente distintos. De
fato, uma das mais antigas e importan-
tes doutrinas das relações externas dos
EUA, a Doutrina Monrote, formalizou a
distinção dentro de um objetivo político
maior: manter o Velho Mundo fora do
Novo.

Excetuando-se conflitos territoriais
graves com o México, entretanto, o maior
envolvimento dos EUA com a América
Latina data da virada do século, quando
a aquisição de Porto Rico e seu papel na
independência de Cuba e depois do Pa-
riámá projetaram os EUA profundamen-
te na moldagem dos acontecimentos no
Caribe e América Central.

Os anos subsequentes foram domina-
cios, primeiro pelo que se chamou de di-
plomacia do "Big Stick" è do dólar, e
depois por sua substituição pela politi-
ca da boa-vizinhança. A doutrina de não-
intervenção, que nasceu dessa experiên-
cia, era largamente baseada nas reações
hostis geradas por anteriores interven-
ções militares americanas.

Esta experiência, entretanto, foi geo-
graficamente limitada. Os EUA construí-
ram o Canal do Panamá, procuraram as-
segurar a estabilidade do Caribe e da
América Central, e envolveram-se espo-
radicamente no México. Mas, na maior
parte do tempo, a América do Sul estava
bem distante. Na década de 30, a de-
pressão revelou a importância para a
América do Sul de uma economia norte-
americana saudável, mas os interesses
geopoliticos americanos ao Sul permane-
ceram concentrados principalmente nas
terras banhadas pelo Caribe.

A explosão da Segunda Guerra
Mundial transformou as relações
EUA—América Latina. Para os EUA, a
guerra trouxe a tomada ie responsabili-
dades globais e o desenvolvimento e con-
firniação de extraordinário poder. A
guerra contra o Eixo também interrom-
peu as comunicações e ligações comerei-
ais da América do- Sul com a Europa, le-
vando todo o hemisfério a contatos mais
próximos com os EUA.

Pela primeira vez, a América Latina
como um todo chegava a ser considerada
como elemento muito relevante na estra-
légia global dos EUA, tanto como aliado
Internacional quanto como reserva es-
tratégica decisiva de gente e capaci 'ade

produtiva em caso de uma guerra pro-
longada. Essa ênfase na segurança e no
lugar da América Latina na estratégia
americana recebeu mais um impulso com
a Guerra Fria. Em 1947, o principio de
não intervenção desenvolvido na década
de 30 facilitou a negociação do Tratado
do Rio de Janeiro, que estabeleceu um
precedente para a OTAN e para outros
pactos de defesa mútua destinados a
conter o poder soviético.

A década de 50 viu a expansão da
Influência dos EUA em toda a América.
Latina. Nos anos 60, a Aliança Para o
Progresso, um tanto tardiamente, acen-
tuou a necessidade de crescimento e
desenvolvimento econômico. A influência
cultural e estratégica dos EUA foi tào
grande que a maioria dos observadores
que debateu os usos do poder americano,
admitiu a predominância norte-
americana.

Agora estamos plenamente envol-
vidos em novo periodo de relações inte-
ramerleauas. O crescimento da América
Latina, mudanças nos objetivos nacio-
nais americanos, e novas condições poli-
tLcas e econômicas internacionais, muda-
ram os relacionamentos assim como os
problemas.

Durante a década de 50, a popula-
ção latino-americana ultrapassou a dos
ÉUA, fazendo relembrar os tempos colo-
mais, em que os maiores centros urbanos
do Novo Muncio eram México e Lima, e
quando Cartagena, Vera Cruz e Portobel-
lo eram centros comerciais mais impor-
tantes do que Nova York. Na virada des.
le século, a população da América Latina
será o dobro da dos EUA.

No decorrer da década passada, o
dinamismo do Brasil fez do pais o segun-
do maior exportador agricola do mundo.
Na próxima década, é provável que o
México se torne um exportador igual-
mente importante de energia. Ambos os
paises, e como eles a Argentina, Colôm-
bia e várias outras nações da região,
também deram passos significativos em
matéria de moderno desenvolvimento in-
dustrial a.sim como na produção de pro-
dutos primários, campo em que a Vene-

zuela, o Peru, o Chile e outros há muito
são taipontantes.

Ao longo da geração passada, os pai-
ses sul-americanos .restabeleceram suas
ligações de antes da Segunda Guerra
com a Europa, Japão e outros países in-
dustrializados. Juntamente com o Mexi-
co e os paises de independência mais re-
cente do Caribe, desenvolveram também
importantes ligações com o Terceiro
Mundo, para o qual os dirigentes latino-
americanos fizeram decisivas contribui-
ções intelectuais e organizacionais.

O fato é que essas mudanças torna-
ram muitos paises latino-americanos
cada vez mais relevantes, tanto para a
vida interna dos EUA, quanto para a
busca de uma ordem global geral. Tome-
mos apenas três exemplos:

A migração do México, Caribe e de
outros paises do hemisfério afeta pro-
fundamente a maioria das comunidades
americanas.

A América Latina continua um im-
portante mercado para exportação, ao
qual os EUA vendem maquinaria, bens de
consumo e produtos químicos tanto quan-
to vendem a todo o Mercado Comum Eu-
ropeu, te mais do que ao Japão. Mas tam-
bém nos tornamos um mercado cada vez
mais importante para a América Latina
— para manufaturas e produtos benefi-
ciados assim como produtos primários.

Os programas nucleares avançados
da Argentina e do Brasil contribuirão pa-
ra levar a humanidade a usar o átomo
para fins pacíficos.

Em resumo, os paises da América
Latina e do Caribe estão cada vez mais
modernos, diferentes uns dos outros e
participantes de problemas para os quais
sua cooperação é importante para os
EUA.

Heranças do passado

ANTES 

de nos voltarmos mais
explicitamente para nossa
agenda futura, gostaria d*
examinar brevemente como as

heranças do passado afetam nossa ca-
pacidade de lidar com problemas contem-
poraneos.

De um ponto-de-vista, a tradição de
cooperação regional e as estruturas ins-
titucionais especiais e relacionamentos
daí decorrentes dão aos EUA uma van-
tagem na abordagem dos problemas in-
terligados do mundo moderno. A existèn-
cia de uma ligação de cooperação tradi-
cional entre os paises latino-americanos

e os EUA devia ser uma vantagem para
ambos os lados no diálogo Norte-Sul.

Infelizmente, há algumas desvanta-
gens para a herança inter-americana.

Primeiro, há o problema da assime-
tria.

Fidel Castro certa vez colocou a
questão em termos caraçteristicamente
ásperos: "Que têm os povos fracos, po-
bres, pequenos, não brancos do Sul ia-
tino e católico a falar com o poderoso e
rico colosso do Norte, branco, protestan-
te te anglo-saxão?" — perguntou ele.

Por misturar diferenças culturais e
raciais com desigualdades de poder, es-
ta formulação é obviamente extremada.
Mas suas implicações não devem ser ig-
noradas. Implica não somente que os in-
teresses dos EUA e América Latina sáo
diferentes, mas também que, enquanto os
EUA têm o poder para não fazer caso
dos interesses latino-americanos, os lati-
no-americanos não têm sequer o poder
para desprezar os interesses dos EUA.

Uma das razões por que os novos
Tratados do Canal de Panamá são tão
importantes é exatamente porque
atacam esta percepção fundamental.
Além disso, os desequilíbrios de poder e
interesses vêm declinando há algum
tempo, pelo menos em alguns setores im-
portantes. Veja-se, por exemplo, o papel
da Venezuela na criação da OPEP, a ii-
derança do Brasil nas negociações sobre
a Lei do Mar, ou a importância para os
EUA da cooperação mexicana e andina
na questão dos tóxicos.

Apesar do crescente equilíbrio, a
visão das relações interamericanas como
fenômeno entre desiguais continua e
condiciona a maior parte do que faze-
mos. A persistência da assimetria é
psicologicamente enfraquecedora e tende

a minar a iniciativa. Constantemente
nos preocupamos com que nossas ações
não sejam mal interpretadas, enquanto
os latino-americanos se preocupam com
que suas ações sejam insuficientes, mal
empregadas, ou ambas as coisas.

Um segundo problema, intimamente
relacionado com o da assimetria, é a
suposição — por todas as partes — de
que os EUA têm uma responsabilidade
especial pelo que acontece na América
Latina — o que Abe Lowenthal chamou
de "presunção de hegemonia dos EUA"
Isso contribui com uma dinâmica confli-
tual para as relações, pela qual muitas
vezes se espera que os EUA tomem a di-
anteira e depois os criticam por isso.

De fato, embora tenha sido realmen-
te grande em certas ocasiões, suspeito
que a influência americana nunca foi
tão abrangente como freqüentemente se
supõe. Além disso, a espécie de influência
que desejamos usar tornou-se cada vez
mais limitada durante a década passada.
A assistência econômica bilateral dos
EUA, por exemplo, está bem abaixo dos
níveis da década de 60. E embora eu des-
confie de que a maioria dos leitores de
jornais americanos acredite o contrário,
na década passada a América Latina ad •
quiriu na Europa, Israel e URSS mes-
ma quantidade de armas que nos EUA.

Mas a presunção da hegemonia nor-
te-americana continua, assim como seus
corolários: a sensibilidade latino-
americana à "intervenção" dos EUA, a
aceitação em muitos círculos da "culpa"
íos EUA pelas condições latino-
americanas, e a presunção de que, em úl-
tima análise, somente os EUA têm poder
para mudar os acontecimentos.

Um problema final é a tendência pa-
ra ver a América Latina como uma área
única, indiscriminada. A falsidade dessa
suposição é claramente evidente.

A politica dos EUA afastou-se do re-
gionalismo abstrato e procurou ajustar-
se à individualidade de cada pais. Mas
as diferenças entre paises são frequen-
temente difíceis de traduzir na prática.
Os paises latino-americanos às vezes ten-
tam compensar a assimetria fazendo coa-
lizões. Inversamente, grande parte'da
politica americana se baseia em princi-
pios "glctoais", às vezes difíceis de se
ajustarem para atender a necessidades
bilaterais.

O futuro
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E nos livrássemos das lentes de-
^ formantes do passado, desconfio
¦ que veríamos as futuras relações
**^ com as nações da América do

Bul evoluírem numa linha semelhante à
que atualmente experimentamos com as
nações da Europa; veríamos, na América
do Norte, nossas relações com o México
mais parecidas com as que mantemos
com o Canadá; e as relações com vários
paises do Caribe e da América Central
seguindo rumos diferentes, mas não me-
nos individuais. Minha intuição me diz
que isto já está acontecendo gradual-
mente, e que o fato de não o perceber-
mos mais claramente é em grande parte
uma questão de defasagem no tempo.
Mas são crescentes os inconvenientes de

nos portarmos como se nada tivesse mu-
dado.

Tomemos como exemplo o que teu
consideraria nossa primeira prioridade:
a necessidade de nos concentrarmos cria-
tivamente no comércio e nos outros pro-
blemas de crescimento econômico. Os
preços dos produtos básicos e os merca-
dos há muito tempo constituem o cerne
das preocupações latino-americanas. O
ritmo do crescimento industrial na maio-
ria dos países latino-americanos está
também pondo tem evidência problemas
não tradicionais de comércio, investi-
mento e tecnologia.

Há um consenso geral de que estes
são problemas de crescimento, não de es-
tagnaçâo ou mesmo pobreza como tal.
Todos concordam também, de maneira
geral, que eles não podem ser resolvidos
através de programas tradicionais de
"assistência". Ao contrário, sua resolução
exigirá cooperação dentro de uma estru-
tura global em que os países latino-
americanos desempenhem papel mais
importante do que no passado. Para que
Isso aconteça, será necessário um ajus-
lamento dos EUA e, até cento ponto, de
alguns dos grandes paises latino-
americanos.

Apesar desse crescente consenso, en-
tretanto, a ação conjunta é essencial-
mente lenta e difícil, e os problemas vão-
se multiplicando. Mesmo que forças pro-
tecionistas fossem derrotadas em favor
de um sistema de comércio global mais
livre, que resultasse em maior mercado
para as manufaturas e bens semi-
beneficiados latino-americanos; mesmo
que se consiga fazer algum progresso no
sentido de um fundo comum para com-
pensar as oscilações nos preços dos pro-
dutos básicos, os transtornos de um ores-
cimento desigual e das crises, e o ba-
lanço de pagamentos que já se agigan-
tam para alguns países sugerem a pro-
habilidade de futura instabilidade po-
litica e sofrimento humano.

Apesar do crescimenito, em outras
palavras, a estabilidade não está garan-
tida. O grande crescimento econômico da
década passada, que enpurrou os paises
latino-americanos cada vez mais para
dentro da economia mundial, aumentou
também a vulnerabilidade, particular-
mente dos paises menores, a mudanças
na economia internacional. Os baixos
preços do açúcar e do cobre já se estão
combinando com os custos aumentados
da energia para provocar flutuações no
balanço de pagamentos que afetam des-
favoravelmente a qualidade de vida em
número cada vez maior de paises.

Isto me leva a uma segunda priori-
dade, agora também posta em evidência
pelos acontecimentos na Nicarágua: as
implicações na área da segurança, de
mudanças de atitudes e relacionamentos.
Conscientes de que há muito tempo
temos um flanco Sul historicamente
pacifico, a politica de segurança regional
dos EUA é a de evitar intervenção mili-
tar e pressões unilaterais, e confiar em
soluções negociadas e ação multilateral.
Mas, o que acontecerá se a negociação
não funcionar e a ação multilateral íor
insuficiente? Que mecanismos de _r_fOiu-
éncia são aceitáveis, e como, onde, e
quando devem ser usados?

Um terceiro conjunto de problemas
é mais explicitamente político. Qual, por
exemplo, deve ser a posição americana
em relação às transições atualmente em
andamento em vários paises, transações
no sentido de sistemas politicos mais
abertos? O foco da preocupação inter-
nacional deve ser primordialmente os di-
reitos da pessoa, ou estender-se igual-
mente aos sistemas politicos? O progres.
so evidente na maioria dos países em
matéria de direitos individuais assegura
que virão cada vez mais à tona dilemas
sobre direitos politicos. Quer recursos po-
liticos ou econômicos, se for o caso, opta-
remos por empenhar? Como?

Neste trabalho, enfatizei alguns dos
problemas associados com a assimetria,
hegemonia dos EUA e uma visão demasl-
adamente abstrata e indiscriminada da
"América Latina". Fiz isso porque acre-
dito que esses conceitos criam obstáculos
profundamente arraigados, não somente
para a associação que seria exigida para
lidar efetivamente com os problemas de
interdependência que dominarão os pró-
ximos anos, mas também para a estrutu-
ra conceituai que deve guiar essa coope-
ração.

Este problema é particularmente im-
portante para os homens dos meios ãe
comunicação. Os paises da América La-
tina e do Caribe não podem mais ser
manipulados por meio de sanções ou
tutela. Estão profundamente marcados
pelo passado. Como nós. Mas os proble-
mas práticos tanto dos EUA como da
América Latina têm muito em comum.
Estou convencido de que a futura evohi.
ção de nossas relações dependerá em
grande parte de aceitarmos que nossos
problemas, senão nossos interesses, são
comuns — e da rapidez com que agirmos
para resolvê-los em conjunto.

O texlo acima é o do uma conforência do Embai-
xador Viron P. Vaky, Secretário do Estado Ajsif
tente para Assuntos Inter-ameritanos, pronunciado
no Woodrow Wilson Internacional Center for Scho-
lar:,, no dia 22 de setembro.
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VELLOSO
<&•ESPERAMOS QUE NAO

HAJA RADICALIZAÇÃO. O BRASIL

SEMPRE TEVE UMA

CERTA SABEDORIA POLÍTICA."

A criação de um Partido
Trabalhista, como de qual-
quer outro que concentre seu
programa na defesa de uma cias-
se, foi condenada pelo Ministro
do Planejamento, Sr João Paulo
dos Reis Velloso, que a conside-
ra uma abertura ao corporativis-
mo ou a um novo populismo, de
que já vê indícios. Ambos, por
sinal, representam uma ameaça
a algo que o Ministro julga indis-

pensável para o equilíbrio entre
desenvolvimento econômico e de-
mocracia: uma certa racionali-
dade, econômica como política.

Essa foi a idéia central da
exposição do Ministro Reis Vello-
so em mesa-redonda com redato-
res políticos do JORNAL DO
BRASIL. O principal obstáculo
a essa racionalidade, segundo o
Ministro, é o radicalismo — ma-
nifestado, por exemplo, em si-

tuações de indisciplina generali-
zada de empregados ou de em-
pregadores, que ameaçariam o
sistema político e conduziriam a
economia para a estagnação. Mas
o excesso de disciplina também
foi condenado pelo Sr Reis Vel-
loso: seus efeitos não seriam no-
tados imediatamente, mas pode-
riam levar ao estabelecimento de
um sistema insustentável a lon-
go prazo.

A política econômica absorveria
um grau de abertura política supe-
rior ao grau definido pelas reformas
propostas pelo Governo e aprovadas
pelo Congresso?

A política econômica prescinde
dos atos 3e exceção que estão sendo
eliminados, pois só eventualmente
esses atos foram usados para área
econômica e eu acho que a área
econômica pode evoluir normal-
mente sem eles. Uma questão muito
mais complexa é saber em que me-
dida um ambiente mais amplo de
abertura ou de avanços progressi-
vos na distensão poderia colocar
problemas, na conciliação entre de-
senvolvimento e democracia, ou en-
tre desenvolvimento e estabilidade
social e política.

Essa é a questão proposta?
Exatamente. Estamos prepara-.

dos para nos adaptar às novas reali-
dades decorrentes das reformas que
estão sendo feitas. Possivelmente, os
fatos políticos é que vão condicionar
novas aberturas e novas reformas.
Muito mais do que os fatores de or-
dem econômica e social. Talvez eu
me exprima melhor dizendo o
seguinte: no clima em que já es-
tamos, há necessidade de que toda
a sociedade se adapte a certas reali-
dades que são importantes para a
área econômica. Possivelmente
novas reformas não alterariam mui-
to esse quadro. E' óbvio que há mui-
ta relação entre desenvolvimento,
democracia, área social, mas fre-
quentemente as relações se manifes-
tam muito mais a íongo prazo do
que a curto prazo, exceto em alguns
casos. E são esses casos que signifi-
cam influência direta das aberturas
políticas na área econômica. Por
exemplo, acho importante acentuar
que um executivo ágil interessa a
todos, no processo de desenvol-
vimento de um país no estágio em
que estamos, e não apenas à própria
administração. Um outro aspecto é
que a racionalidade que ajudou mui-
to na área econômica, todos esses
anos, deve prevalecer também na
área política. Quer dizer: a socie-
dade tem de aprender e aí é que en-
tra aquela questão das novas reali-
dades a que me referi, tem de apren-
der a saber até onde ela pode ir.

Quer dizer: a sociedade é quetem de encontrar o seu limite? Não
seria o Governo?

O Governo tem de se adaptar e
a sociedade tem de se adaptar.

Seria um problema de censura
ou autocensura? E' o Governo quefixa as normas ou a sociedade?

Acho que a sociedade deve dis-
cütir e, evidentemente, dependendo
das inclinações da sociedade,- o
Governo vai adotar atitudes. Vamos
dar um exemplo para tornar claro.
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"Não há nenhuma relação
necessária entre livre negociação

de salário e democracia"

Temos aí todo esse problema de
movimento sindical e o problema sa-
larial. Podemos avançar mais ra-
pidamente em matéria de negocia-
ções salariais, ou mais modera-
damente. Pode-se caminhar, como
muita gente preconiza, imedia-
tamente para um regime de liber-
dade ampla de negociações. Uma
primeira conseqüência disso é que
vamos ter distorções dentro da pró-
pria estrutura salarial. E' sabido que
certos sindicatos tem um poder de
barganha muito maior que outros.
Eu costumo observar que, em 1963,
os metalúrgicos obtiveram um au-
mento salarial de 80%, os empre-
gados na construção civil de 40% e
os empregados em padaria de 0%.
Se isso acontecer muitas vezes, são
distorções muito graves que surgem
na estrutura salarial do país. Um
outro aspecto ainda mais importan-
te é o fato de que é muito natural,
numa fase de abertura, que as pri-
meiras reivindicações tendam a ser
exageradas, como tivemos neste ano.
Uma semana atrás um líder sindical
dizia que ninguém se admirasse se
a categoria dele fosse solicitar um
aumento de salário de 80%, acima
dos 427o que o Governo estava dan-
do. Então teríamos ai um reajus-
tamento salarial de quase 130%, pa-
ra uma certa categoria salarial.
Tivemos reajustamentos 10 a 15%
acima da fórmula, em muitas áreas,
principalmente na região de São
Paulo. Numa primeira vez, isso pode
ser absorvido pelas empresas medi-
ante redução de margem de lucros,
ou mediante aumento de produti-
vidade. Mas, se repetirmos por duas
ou três vezes o processo nesse grau,
podemos perfeitamente ficar diante
de problemas sérios. Porque se insta-
Ia a indisciplina salarial, e ai duas
coisas podem acontecer. Uma delas
é que as empresas tentem transferir

isso para os preços. Se conseguirem
transferir para os preços, a inflação
estoura. A outra é que elas recorram
ao recurso de fazer dispensas. Isso
significa desemprego. No primeiro
caso, se houver realmente uma in-
fiação escandalosa, o Governo vai
adotar medidas que deixariam de
ser gradualistas, e aí teríamos um
problema de recessão e de emprego
generalizado no Brasil. Então, acho
que devemos ver não apenas o pri-
meiro passo. Isso é como entrar
numa ponte. Você não está dando
um passo, você está dando 100 pas-
sos. Você sabe onde é fazer a coisa
por etapas. Apenas como hipótese,
numa primeira etapa manter esse
regime da fórmula salarial com a
flexibilidade necessária, permitindo
que haja uma certa faixa de negoci-
ação, digamos de 10% acima, 10%
abaixo daquele número que decorrer
da fórmula. Mas, assinalo, não seria
para já. E' apenas uma hipótese de
trabalho.

Uma fórmula mista?
Seria uma fase de ajustamento,

que pode ou não evoluir para um re-
gime de negociação livre. Não há ne-
nhuma relação necessária entre li-
vre negociação de salários e demo-
cracia. Os regimes de mercado esco-
lhem a sua forma de negociação de
salários.

Se o Governo impõe uma faixa
de negociação de 10% a mais ou a
menos do que ele considera ideal, es-
tá condicionando a negociação. Não
manteria a sua intervenção no pro-cesso?

Sim, e não vejo nenhuma in-
compatibilidade entre isso e uma
abertura política. Existem muitas
coisas na economia que são regula-
das pelo Governo. O Governo pode,
pelo menos teoricamente, regular
taxas de juros; pode regular preços,intervir no domínio econômico/na
forma estabelecida em lei. O quedefine se o Governo intervém ou não
é a lei. Então, o Governo pode inter-
vir para coibir abuso de poder econô-
mico, para regular certos setores, se
a lei o autorizar a fazer isso. E* aí
que eu digo que entra uma decisão
da sociedade, que se vai consubstan-
ciar num diploma legal.

Mas a abertura política, dentro
do quadro de reivindicação em queela está sendo situada, envolve a rei-
vindicação da liberdade sindical e do
direito de greve. Como se concilia o
controle das negociações salariais
entre empregados e patrões e o exer-
cicio da liberdade sindical e do direi-
to de greve?

O direito de greve existe de
acordo com a lei. Ja tivemos inclu-
sive um decreto-lei que define os
setores em que constitucionalmente
não pode haver greve, e acho que

devemos ter uma legislação que re-
guie o direito de greve. Mas podemos
perfeitamente atualizar a legislação
de greve, inclusive para estabelecer
ritual da greve. Hoje, no Brasil, está-
se fazendo greve inteiramente sem
regras. Um grupo de empregados re-
solve suspender o trabalho e pronto.
Isso constitui uma greve.

Mas isso nâo c conseqüência do
fato de que a legislação sobre greves
tornou-se obsoleta, e portanto in-
capaz de disciplinar a dinâmica
social?

Como disse, está sendo revista
a Consolidação das Leis do Trabalho.
E um capítulo a ser incluído nessa
revisão diz respeito à questão da gre-ve. Sou favorável a que se defina o
ritual, inclusive para que a empresa
não seja, de repente, surpreendida
por uma greve que ela não poderiaesperar. Em qualquer país existe es-
se ritual para declaração da greve,
,para ela ser considerada legal ou ile-
gal pela Justiça do Trabalho. Só
depois de todos esses passos é que a
greve se instala. Respondendo ao
ponto principal da sua pergunta, eu
diria o seguinte: uma greve passaria
a ser legal, por motivo estritamente
salarial, dentro dessa faixa de nego-
ciacão permitida. E a idéia é exata-
mente esta, ter uma fórmula mista.

O Ministro da Fazenda pronun-ciou-se contra qualquer fórmula
mista e pela prevalência da fórmula
atual. O senhor já admite a fórmula
mista. A posição do Governo é a sua
ou a do Ministro da Fazenda?

A coisa, eu acho, deve ser dis-
cutida externamente e internamen-
te. Nós já tivemos algumas discus-
soes sobre o assunto dentro do
Governo e as nossas posições são
muito próximas. Temos procuradomostrar que se a sociedade quiserela pode evoluir para um sistema de
inteira liberdade de negociação, mas
também que isso pode significar re-
cessão e desemprego ou explosão da
inflação, e que talvez seja melhor re-
correr, então, a um processo gradati-vo. Mas no momento não cogita o
Governo de adotar medidas nessa
área. Continuaremos acompanhan-
do assunto nos próximos meses.

Vamos puxar a discussão um
pouco mais para a política, sobre-
tudo em relação à natureza do Re-
gime. A questão é que uma abertura
política significa a existência de
maior espaço político para que os
setores atuem. Isso significa que os
trabalhadores, por exemplo, neces-
sariamente não se vão comportar de
acordo com as racionalidades do
Estado. Ao contrário, na busca de
soluções para suas reivindicações,
irão procurar derrubar essas racio-
nalidades e a legalidade que as ins-
tituiu. O que devemos esperar da ra-
dicalização, se ela vier? Uma recom-
pressão do Regime? Ou uma conces-
são de margens crescentes de liber-
dade até a descaracterização dos
controles estatais?

Esperamos que não haja radica-
lização. O Brasil sempre teve uma
certa sabedoria política, apesar dos
problemas de uma democracia queenfrentou seus altos e baixos, mes-
mo antes das medidas de exceção.
Sempre houve uma sabedoria/ no
sentido de que nos momentos mais
graves, havia forças moderadoras
que intervinham e propunham solu-
ções. De modo que a temperatura
nunoa ia além de um certo limite,
exceto na fase de Jango. Acho im-
prescindível que o país estabeleça
um sistema de consulta, de debate,
que permita manter as reivindica-
ções dentro de um certo nivel acei-
tável, para o controle da inflação,
para a estabilidade social e política.E eu diria até que, repetindo o quedisse outro dia Wilson Martins
numa longa entrevista, quando lhe
perguntaram se acreditava numa
distensão lenta, gradual e segura;
ele disse que sim, porque esta é mais
viável, e disse que talvez coubesse
maior responsabilidade aos elemen-
tos da Oposição, nesse processo, de
que propriamente aos elementos do
Governo, porque o que eu imagino
que possa ser o grande inimigo da
conciliação entre democracia e
desenvolvimento é exatamente a ra-
dicalização. Por isso temos de ver,
por exemplo, a representatividade

dos Partidos. Depois que entrarem
em vigor essas reformas, e que for
possível constituir um maior nume-
ro de agremiações, acho que será
muito importante, ter de fato, diga-
mos, pelo menos, quatro grandes
forças políticas do | país bem repre-
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'Eu não admitiria um
Partido Comunista"

sentadas, para que haja um equilí-
brio de forças e condições de a nação
debater o assunto e tentar chegar
àquela sabedoria política a que me
referi, que controla um pouco a tem-
peratura das coisas.

O tema continua: a liberdade
possui dinâmica própria e é expansi-
onista por natureza. Uma vez aber-
tas as válvulas, os poderes de contro-
le do Estado se reduzem totalmente.
Então, vai ser difícil o Estado regu-
lar quantos Partidos tem c como se
vão exercer os direitos dc uma Cons-
tituição outorgada.

Exatamente. Por isso mesmo es-
sas coisas têm de ser muito mais re-
solvidas pela sociedade do que peloEstado. Também acontece que o sis-
tema econômico e político tem os
seus freios e contrapesos. No caso,
por exemplo, do problema sindical,
há certos momentos em que se per-cebe que ele perde o apoio da opinião
pública. Houve algumas tentativas
de greve que não receberam apoio da
opinião pública, e por isso fracassa-
ram.

Quando os lideres sindicais
decidiram viajar a Brasilia, o Gover-
no teve uma reação extemporânea,
e a opinião pública e o próprioGoverno terminaram por reconhecer
que houve um certo excesso de rea-
ção, permitiu a operação do disposi-
tivo principal que se deslocou paraa Capital.

Eu colocaria de outra forma.
Houve uma atitude preventiva,como temos procurado agir em toda
matéria sindical. O que se ameaçava
não era que um grupo de sindicatos
traria as suas reivindicações ao Con-
gresso. Ameaçava-se uma marcha
sindical, uma" frente sindical. De
modo que a portaria do Ministro do
Trabalho procurou ser um ato pre-ventivo, exatamente dentro dessa
idéia de evitar a radicalzação. E eu
acho que a coisa se encaminhou
bem. Porque o que os líderes sin-
dicais fizeram foi algo que está per-
feitamente dentro das regras do
jogo. Se os empregadores querem vir
à Brasília, trazer ao Executivo, ao
Legislativo, as suas reivindiações, es
tá bem; mas quando pretendem
fazer marchas, então existem advier-
tências. Como no caso de uma Mar-
cha do Café, quando sofreram a
mesma advertência.

Na sua opinião, como os milita-
res reagiram ou poderão reagir a
pressões sociais muito fortes desen-
cadeadas pela abertura política?

Não sou, evidentemente, a pes-
soa autorizada para falar, nem
sequer para tentar imaginar qual
possa ser a reação .O que eu acho é
que elevemos evitar que essas coisas
aconteçam. Falei em racionalidade
sem objetivar a coisa, mas acho que
deveríamos colocar algumas con-
dições, para que haja aquela concili-
ação da distensão, com a estabili-
dade social e política. Eu tinha fala-
do de racionalidade, e mencionamos
ao longo da conversa o problema do
radicalismo, político ou sindical, que
pode ser um obstáculo a essa racio-
nalidade. As realidades novas que a
sociedade vai enfrentar, é ela que
tem de encontrar o limite até onde
ir, ou o ritmo em que ela evolui, em
certos assuntos. Mencionei que há
um sistema de freios e contra-pesos,
não apenas na área política, mas
também na área econômica. A
economia de mercado tem os seus
sistemas de equilíbrio. Em geral, pa-
íses importantes como o Brasil, pai-
ses grandes, não se inviabilizam
economicamente por fatores econô-
micos; eles se inviabilizam por fato-
res políticos. O preço de certas coi-
sas começa a se manifestar, quando
há uma indisciplina reivindicatória
geral da parte cie empregadores, ou
da parte de empregados: ou a econo-
mia tende à estagnação, ou ao
desemprego. Então,, áos pouco;.,
vamos ter de aprender as coisas.

E quando há um excesso de dis-
ciplina?

Quando há um excesso de disci-
plina, você pode não sentir os efeitos
imediatamente, mas pode caminhar
para um sistema que não seja sus-
tentável no longo prazo. E' como eu
disse: há sempre a inter-relação en-
tre os aspectos econômico, sotiial e
politico. Ela pode não se manifestar
no curto prazo, mas no longo prazo
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você sempre sente os efeitos. Mas eu
quero colocar aqui algumas coisas
em discussão, nessa história de raci-
dualidade política. Por exemplo, o
problema de voltarmos a um neo-
p o p u 1 i s m ò , termos um neo-
populismo, demagógico.

Em que medida existe esse ris-
co? É o que o Presidente falou, o ris-
co do Brizola?

Não daquele caráter, eu acho
que a história não se repete. E as
condições do Brasil, hoje, são bem
diferentes, felizmente, daquelas que
tivemos antes de 64; quer do ponto-
de-vista econômico, quer do ponto-
de-vista social ou do ponto-de-vista
político. Houve um amadurecimento
óbvio, e as condições de vida da
população melhoraram bastante,
embora continuemos com problemas
sérios. Já se fala até em formação de
Partido Trabalhista. Não diria que
tenho alguma coisa contra a idéia.
Apenas me parece com certo sen-
tido de corporativismo você ter um
Partido Trabalhista. Acho que a
defesa dos interesses do,s trabalha-
dores deve estar, se possível, em
todos os partidos. Tenho uma certa
resistência à idéia de Partido Traba-
Ihista, como teria de aceitar a de um
Partido do Empregador.

Há duas idéias: a idéia lançada
pelo Lula — fazer um Partido dos
trabalhadores — e a idéia articulada
pela Ivete Vargas — recriar 0 PTB.

Eu repito. A lei não impede.
Aqui há uma questão de preferência
pessoal. Tem cheiro de corporativis-
mo.
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"Este sistema é suficientemente
flexível para se ajustar

à personalidade de qualquer
Presidente"

Caracterize melhor seu temor
quanto ao ressurgimento populista.
O simples aparecimento de um Par-
tido Trabalhista não caracteriza o
ressurgimento populista. Até porque
um Partido Trabalhista poderia en-
quadrar-se na Oposição, e os riscos
do populismo consistem em ser poli-
tica do Governo.

Esse populismo, esse neo-
populismo demagógico não precisaestar dentro de um Partido. Ele podeser comum a vários Partidos. E'
apenas atitude de fazer fisiologismo,
sem uma ideologia definida; sem
princípios definidos, ser simples-
mente a favor de reivindicações,
apenas porque essas reivindicações
interessam a certos grupos, a certas
classes, ou a um grande número. E
não há dúvida de que temos de aten-
tar para isto.

Está bem. A democracia é as-
sim.

Vamos ser realistas. Nós con-
tinuamos tendo grande migração
para as cidades. A população da
área rural brasileira se encontra
quase estável. O que significa quetoda a população adicional do paísestá convergindo para os núcleos ur-
banos. Mesmo as grandes regiões
metropolitanas ainda estão com um
crescimento de 4,5% ao ano. Essas
massas chegam à cidade e experi-
mentam uma mudança profunda de
estilo de vida, em escala de valores.
E são freqüentemente uma presafáceis. De modo que é este um ele-
mento a ser considerado, isto é, as
reivindicações que atendem a deter-
minados interesses, sem preocupa-
ção de como isso afeta a situação do
país.

E a criação de Partidos ideoló-
gicos, por exemplo, o Partido Sócia-
lista?

Eu preferiria dizer, Representa-
ção das tendências dos grandessegmentos da sociedade brasileira.
Se examinarmos, há dois tipos de ra-
dicalismos nos extremos, ou de posi-
ções radicais nos extremos. Eu não
admitiria um Partido Comunista. E
dentro desses extremos, há posiçõesintermediárias, talvez quatro ou cin-
co posições ou tendências de gran-des contingentes da população bra-sileira. E é isso que eu chamo de re-
presentatividade de partidos poli-ticos, como chamaria de represen-
tatividade dos meios de comunica-
ção. Então, temos uma corrente ex-tremamente conservadora, e umacorrente ae tendências, digamos, es-
querdistas, ou socializantes, mas
que aceitam a democracia represen-
tativa. E temos as posições inter-

medianas. Acho que pelo menos
quatro ou cinco dessas posições
devem estar representadas. E devem
estar representadas, repito, nos Par-
tidos políticos c nos meios de comu-
nicação. Porque elas são mais ex-
pressivas do que pensa a sociedade
brasileira, sem que haja perigo paraas instituições.

Torne precisa a idéia de plural.-zar ideologicamente os meios de
comunicação. Como isso poderia se
compatibilizar, por exemplo, com o
regime de propriedade?

Exatamente. Tal como em qual-
quer setor, você deve ter um grau ra-
zoável de representatividade, ou de
competitividade. Isso deve aplicar-se
aos meios de comunicação. Isto é, as
diferentes correntes de opinião den-
tro do país devem ter como manifes-
tar-se através dos meios de comu-
nicação, imprensa falada, imprensa
escrita.

Então seria necessária a inter-
venção do Estado para regular o uso
destes instrumentos, que estão en-
tregues à empresas privadas?

— Há, em regime de concessão,
o rádio e a televisão. É o caso de o
Estado atentar para a representati-
widade. Outros são evidentemente,
regime de propriedade. O que se
pode desejar é que a representati-
vidade das correntes de opinião te-
nha uma correspondência na repre-
sentatividade dos meios de comu-
nicação.

Dê uma idéia precisa de meca-
nismos possíveis.

Como os meios de comunicação
são de iniciativa privada, temos de
aceitar o regime de mercado. Mas na
idéia de que a autenticidade da
democracia brasileira vai depender
muito disso. Quanto ao rádio e à te-
levisão, os instrumentos estão dire-
tamente na mão do Estado, na hora
em que ele tem, digamos, alternati-
vas de concessão. No caso da Im-
prensa, realmente, só podemos dese-
jar que as correntes de opinião se
aglutinem em condições de influen-
ciar os programas editoriais, quer
dizer, de poder estarem represen-
tados na imprensa, realmente.

Bem, vamos agora para uma
discussão sobre o problema mais di-
retamente ligado ao processo decisó-
rio no Brasil. Por exemplo, o proble-
ma da produção de Direito no Bra-
sil, na iniciativa da produção de Di-
reito no Brasil, que está mais ou
menos monopolizada pelo Executivo.
Como acha que isso pode evoluir no
quadro da abertura política?

Eu não diria que o Executivo
monopoliza a produção de Direito no
país. O Executivo só tem a iniciativa
privativa das leis em matéria finan-
ceira e naquilo que aumenta a des-
pesa. Em tudo mais, o Legislativo
pode ter a iniciativa de qualquer lei,
sobre qualquer assunto. Existe
apenas uma hierarquia de leis, e os
diferentes tipos de instrumentos le-
gais, desde a emenda constitucional
à lei complementar, à lei ordinária,
ao decreto-lei, e em qualquer caso,
salvo a situação especial do decreto-
lei, o Congresso tem ampla margem
de participação ou de iniciativa.

Esta é uma realidade mais for-
mal do que efetiva?

Se assim é, ela pode se modi-
ficar progressivamente. Com a pró-
pria abertura, é natural que acon-
teça.

Quando o Congresso julgou o
projeto da reforma do Judiciário, o
Presidente fechou o Congresso e,
além da reforma judiciária, decre-
tou outras medidas?

As medidas decretadas eram
medidas que diziam respeito ao sis-
tema institucional do país. De modo
que aí nós estamos entrando num
tema que certamente é matéria ins-
titucional. Usando de seus poderes,ainda dentro de um período de ex-
ceção, o próprio Presidente quis tor-
nar viável uma medida considerada
imprescindível, sem prejuízo de uma
distensão conduzida com muitas co-
ragem e muita firmeza.

Outra questão é saber como o
Governo poderia, em seu processodecisório, absorver a contribuição
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"Estamos preparados para nos
adaptar às novas realidades"

O "Estado é também um
reflexo da sociedade"

social, sobretudo das categorias
mais significativas da sociedade. Fa-
lemos de mecanismos práticos.

Talvez a gente queira instituci-
onalizar demais as coisas. Se tomar-
mos a democracia americana, não
há um grande número de conselhos
e instrumentos formais. Há uma
idéia no Brasil, nas atuais circuns-
tancias, de que o Governo, para con-
sultar a sociedade, deve criar instru-
mentos legais, criar mecanismos bu-
rocráticos. As vezes, quando surgem
as idéias, elas não são muito viáveis
porque assumem um caráter de re-
presentação classista, de entidade
corporativistas. O que me parece im-
portante é o processo de consulta, é
a idéia da cor-responsabilidade, de
que o Governo deve deixar de tute-

lar, ou de supervisionar certos as-
suntos, e deixar que a sociedade re-
solva mais os seus problemas. O
Governo passa a intervir mais como
um elemento de equilíbrio ou de
mediação.

Reabrir o jogo espontâneo das
forças sociais e políticas?

Deixar que elas se manifestem
o mais livremente possível, que essas
forças sociais vão ao Congresso, queconstituam as suas entidades. Mas
essas entidades não precisam estar
necessariamente dentro do Governo,
ou como um canal formal de ligação
com o Governo, que pode burocra-
tizar as coisas. Não sou contrário a
esses instrumentos. Apenas acho
que o importante é que haja a mani-
festação.

Temos a imprensa, para isso. E
vem a questão da representati-
vidade. Temos os Partidos políticos,o Congresso como instituição, as en-
tidades de classes patronais ou de
trabalhadores, sempre que haja re-
presentatividade. Já temos muita
coisa institucionalizada. Não sou
contrário a que haja novos mecanis-
mos, mas desde que realmente esses
mecanismos se tornem imprescin-
díveis. Agora estamos cogitando de
fazer sugestões ao próximo Governo.
Estamos conduzindo todo um pro-cesso de consulta a diferentes cate-
gorias, a pessoas, para que o Execu-
tivo faça sugestões, sem prejuízo de
que venham sugestões da área poli-tica, e de que venham sugestões de
entidades de classe, e assim por di-
ante.

O órgão representativo por ex-
celência não é Congresso?

— O órgão representativo poli-tico é o Congresso; mas a represen-
tatividade deve estar também nas
entidades de classe que são reconhe-
cidas por lei. O Congresso é a repre-
sentação política, mas não é, neces-
sariamente, o veículo para todas as
reivindicações. Não é, necessária-
mente, o veículo para todas as rei-
vindicações. Inclusive porque ele
constitui um poder da República, e
freqüentemente deve preservar a
sua liberdade de ação diante das
classes e diante do° Executivo. De
modo que muitas vezes ele não deve
ser o instrumento para um contato
com o Executivo. Se há uma reivin-
dicação de uma certa região, porexemplo, do Nordeste, é muito natu-
ral que os congressistas do Nordeste
ou convoquem os Ministros ao Con-
gresso, ou venham ao Executivo tra-
zer essas idéias. Mas, em assuntos
específicos, de interesses de segmen-
tos da sociedade, as próprias entida-
des de classe podem exercer esse
papel, desde que sejam representati-
vos. E, freqüentemente, o que é re-
preseotativo são os empresários em
si, e não tanto as entidades de cias-
se. De modo que muitas vezes temos
de nos reunir com pessoas.

Quando as coisas não estão ins-
titucionalizadas, não há o perigo doarbítrio e da represália governamen-tal? Lembro a tentativa de influên-cia dos sindicatos nas reformas poli-ticas, quando houve a declaração
oficial de ilegitimidade da ação poli-tica dos sindicatos.

Devemos fazer uma ressalva
quanto à primeira parte do que foi
dito. As reivindicações de qualquerclasse no Brasil têm sido transmiti-
das livremente, apenas dentro
daquele limite. Acho que não con-
vém ao país ter uma CGT. Não deve-
mos esquecer aquela frase do Gis-
card d'Estaing, de que todas as for-
mas de poder devem ser descentrali-
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"Há sempre uma inter-relação
entre os aspectos

econômico, social e político"

zadas. Não é apenas o poder políticoou o poder administrativo que deve
ser descentralizado. Acho que o
poder sindical deve ser descentrali-
zado, para ele não ser um Estado
dentro do Estado.

Tudo isso nos aconselha a re-
duzir o poder do Estado dentro da
sociedade brasileira, que é imodera-
do inclusive para o modelo que o se-
nhor propõe.

Acho que me parece importan-
te, como disse desde o início, que o
Executivo tenha condições de ser
executivo, de ser ágil. E não precisa
ir além disso.

Vamos para outro campo do
processo decisório. Fala-se em refor-
ma administrativa, fala-se no Minis-
tério da Economia.

Acho que essa questão do Minis-
tério da Economia passou a ser hoje
um assunto de discussão acadêmica
porque o Gen Figueiredo já declarou
que não pretende estabelecer um
Ministério da Economia. Eu não
avançaria o debate desse assunto,
inclusive porque o atual Governo
tem uma posição firmada, que foi a
de não criar um Ministério, da
Economia. Mas quero dar minha
opinião sobre, porque me parece que
a atual estrutura institucional de
Governo faz sentido. Acho que ela é
perfeitamente coerente com a aber-
tura que se está fazendo, com a
eficiência da administração, e com
a necessária flexibilidade para que
o próximo Governo possa imprimir
seu estilo à atuação da administra-
ção.

Certamente a personalidade de
cada Presidente tem um impacto
importante no funcionamento dessa
estrutura administrativa.

Acho que este sistema é sufici-
entemente flexível para se ajustar
à personalidade de qualquer Pre-
sidente.

Sabemos, hoje, como ele funcio-
nou sob o Presidente Geisel. Acha
que pode ocorrer alguma mudança
de funcionamento sob Figueiredo?

Evidentemente, só o Presidente
Figueiredo pode falar sobre isso. O
que eu diria é que ele pode usar es-
ses mecanismos como achar mais
conveniente. Mas, é claro que os ho-
mens importam muito. Talvez im-
portem até mais do que os mecanis-
mos. Mas se queremos procurar queos mecanismos sejam funcionais,
tanto quanto possível, acho que o
sistema é bom, e que qualquer Pre-
sidente pode usá-los.

Durante o período dos Governos
oriundos do Movimento de 64, o em-
presariado estava solidário com o
Regime. Havia uma espécie de pactoentre as Forças Armadas e os empre-
sários para sustentar uma deter-
minada política. Nos últimos dois ou
três anos do Governo Geisel, criou-se
a impressão que esse pacto se rom-
pera, com os empresários tomando
posições divergentes em relação ao
Governo, e passando a pleitear uma
liberalização maior do Regime ou
mudanças de tática da gestão
econômico-financeira. Como está ho-
je o pacto?

Eu diria que, como muita coisa
mais dentro do país, o relacio-
namento é diferente mas é bom. Por
outras palavras, ele talvez não seja
da mesma natureza que antes, mas
acho que é perfeitamente possívelmanter o bom entendimento com o
empresariado nacional. Ao Governo
cabe preocupar-se com o interesse da
sociedade e não com o interesse de
uma determinada classe, por mais
importante que ela seja. E natural
que o empresário apresente as suas
reivindicações, que defina mesmo as
suas posições, ditadas por interesses
da empresa, do setor. Isto
não significa que necessariamen-
te as duas posições não se-
jam coerentes. O Governo tem
de levar em conta que o regime
econômico em que estamos é um re-
gime de mercado, que pressupõe um
setor privado dinâmico, uma empre-
sa privada nacional fortalecida. Isso
implica uma certa aproximação com
a iniciativa privada. Por outro lado,
o empresário, num regime mais
aberto, pode usar a sua liberdade
apenas para criticar o Governo, se
quiser, ou pode usá-la com mais sen-

tido de responsabilidade social. A
medida que o Governo se envolve
menos com determinados assuntos,
o empresário deve procurar mais a
solução dos seus próprios problemas.
Quando ele faz sugestões, deve
medir mais a conseqüência das rei-
vindicações que está fazendo, por-
que um Regime mais aberto signifi-
ca maior responsabilidade para cada
uma das categoria sociais, se não a
coisa não vai funcionar. Não é o
Governo unicamente que tem de se
preocupar em fazer democracia no
Brasil, com desenvolvimento no Bra-
sil. Isso é responsabilidade cada vez
maior de trabalhadores, de empre-
gados, de partidos políticos e de
todas sa formas de expressão social.

Bem, mas o que se reclama é
que o Estado avocou excessivos
poderes e, nessa medida, se tornou
escasso o espaço para a operação das
outras forças.

Estamos caminhando progres-
sivamente para que a delimitação
das funções do Estado seja cada vez
mais precisa. Nesse Governo, acho
que adotamos passos importantes
nesse sentido, estabelecendo contro-
les sobre empresas governamentais.
Porque quando falamos em interes-
ses especiais, uma expressão consa-
grada, esses interesses especiais
podem ser de empresas governamne-
tais e de empresas privadas. Qual-
quer interesse de grupo ou de parte
da sociedade tem de se condicionar
ao interesse geral. Cada vez mais, es-
tamos deixando o campo aberto pa-
ra a ação empresarial.

Quem define o que é interesse
geral? Quem arbitra isto? O proble-
ma é que o estado avocou a si este
papel de árbitro incontrastável do
que é e do que não é interesse nacio-
nal. Essa é a crítica.

m

"Tenho uma
certa resistência

à idéia de
Partido

Trabalhista,
como teria

à de Partido do
Empregador,

Tem cheiro de
corporativismo"

Nem sempre justa. Primeiro,
porque o Estado é também um refle-
xo da sociedade. Mesmo nas fases
em que mais se usavam os atos de
exceção, ele sempre foi muito per-
meável às aspirações sociais. Se esco-
lhermos qualquer fase dos governos
revolucionários, e formos consultar
a sociedade, não creio que as priori-
dades, pelo menos se discutirmos a
coisa racionalmente, seriam muito
diferentes daquilo que se procurou
seguir. Mas, não é esse o ponto mais
importante. O importante é que,
numa abertura progressiva, é atra-
vés da consulta, é através de todo o
sistema de manifestação de poder e
de representatividade das diversas
forças sociais, que se vai tentar che-
gar a algo que seja expressão, do que
a sociedade deseja, freqüentemente
através de formas majoritárias de
expressão que se manifestam poli-
ticamente, e nós devemos estar pre-
parados para isto.

Deveríamos então fazer con-
sultas plebiscitárias em relação a ai-
gumas das decisões do Governo?

Não sei se é propriamente o caso
de plebiscito. O 

"único 
país que usa

regularmente o plebiscito como ins-
trumento político, que eu conheço,
é a Suíça.

E a França.
Geralmente os países usam

quando lhes convém. A Suíça usa
como hábito normal, e os suíços re
clamam muito. Em geral, o que se
nota é uma grande abstenção, ou
pouca atenção para o plebiscito.Num pais de 117 milhões de pessoas,não é possível usar com muita fre-
quência o plebi-cito, simplesmente
por uma questão de não parar o paisa cada instante Mas, acho que im-
urensa livre, Congresso livre, repre-
sentatividade.-; das categorias sociais
são manifestai ões blebiscitárias, in-
clusive com a vantagem da discus-
são e do debate. O plebiscito é un.
sim ou não. Nem sempre é a melho.foi ma sequer de escolher entre duas
alternativas, ppvque frequentemen-
te nós mesmo estamos sujeitos a for-
mar juízo depois de ouvir o outro la--
do.

Pelo JORNAL DO BRASIL, participaram desta mesa-
redonda, realizada em Brasilia, os jornalistas W-I-
der de Góes, Carlos Castello Branco e Eduardo
Brito.
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Volta impossível

Existem pessoas que não me-
dem as besteiras que fazem, nâo
calculam o mal futuro que podem
isrlwr, e, depois de as terem feito
e sumido, como que ressuscitam
anos após. Refiro-me ao Sr Jânio
Quadros. Fui seu eleitor e acompa-
nhei aqueles milhões de loucos que
foram em suas águas. Nessa oca-
sião, eu era garoto e vibrei com
.sua vitória. O tipo só fez besteiras
e foi cassado i muito bem por sinal1
pelo falecido Presidente Casteilo
Branco.

Mas o cara chega agora, numa
de bonzlinho, e declara, ao JORNAL
DO BRASIL (23/09/78) que não te-

ria adversários em caso de uma
pretensa eleição.

Assim como apostei nele para
a Presidência (campanha da vas-
sourai dando 1 milhão 500 mil vo-
tos de vantagem contra o Marechal
Lott, hoje daria para quem qulses-
se 5 milhões mais ou menos contra
ele.

Só com a extinção do AI-5 pôde
o Sr Jânio aparecer e falar. Eu
náo titubearia em cassá-lo mais
uma vez, se preciso fosse, pois fui
traído no passado como mais 6
milhões de brasileiros. Edison Pai-
va de Casteilo Branco — Rio de
Janeiro.

Poder

Há muitos anos afirmam ser
o sul-americano sentimental e o eu-
ropeu insensível; o americano mer-
cenário e as outras nações vítimas
de seu poderio econômico (...) Mi-
los são criados, alimentados e di-
fundidos neste país por brasileiros
egoístas, preocupados em preservar
o que há de mais perecível e tantos
fatos históricos têm gerado — o
Poder (...)"Estamos passando por um mo-
mento histórico e, segundo os apo-
lôglstas da revolução, transitório
em conseqüência do perigo que
ameaçava o pais (...) Os jovens

percebem o quanto estão subesti-
mando a sua capacidade criativa.
(...) Em toda a sociedade, encontra-
remos sempre uma minoria aliena-
da, mas no Brasil c diferente. (...)
Propondo aos leitores, consideran-
do-os educadores em potencial, dis-
seminal a filosofia predominante
em países mais desenvolvidos, de
que o importante não c o anel no
dedo do médico, mas um apertei-
çoamento consciente, voltado para
as reais necessidades da empresa
e do pais (...) Pedro Paulo Ferreira
da Siiva — Rio de Janeiro.

Pobres do Brasil

Na edição do JORNAL DO
BRASIL de 24 de setembro foi pu-
bicado um excelente traoalho, intl-
tulado 30 Milhões de Pobres Preci-
sam de 65 Bilhões. Tal reporta-
gem foi feita tendo ipor base o tra-
balho do Sr Ângelo de Souza, da
Fundação Getúlio Vargas, que vem
estudando o assunto há alguns
anos. De acordo com esse trabalho,
temos, na , população brasileira, 3
milhões 143 mil habitantes que mo-
ram em microrregiões espalhadas
por todo o pais (até no Paraná)
em condições "abaixo do limiar da
pobreza."

Se formos considerar que 70%

desses habitantes têm a faixa otá-
ria abaixo de 18 anos (estarei erra-
do?) já podemos ver que os dados
publicados pelo Time são pequenos
e a realidade é bem pior. Por que
será que o nosso pais gasta tanto
dinheiro em projetos gigantescos,
como estradas tránsamazòhkàs,
usinas atômicas (pasmem, monta-
das em áreas sujeitas a terremotos
— informação da própria CNEN...I,
nova Capital para o Estado de dãn
Paulo, financiamento de filmes na.
cionais sem qualidade e agora, para
completar, o nosso trem-baia. quo
ai vem, feroz? (...) Nelson de Al-
meida Filho — Rio de Janeiro.

Passagens de Eça

„ Com excepcional verve e num
estilo literário que não é comum
encontrar-se em artigo de jornal,
Jayme Bastian Pinto (JB, 21/9/78)
comenta, sob o título Atualidade de
Eça, algumas passagens daquele
para mim inimitável romancista,
mas também — e provavelmente
sobretudo — extraordinário comen-
tarista de uma época que nem por
não ser a nossa não deixa de ser
atual, como pensa Bastian Pinto.
As figuras transcritas por Eça de
Queiroz nas suas obras — algumas
das quais tão inteligente e arguta-
mente citadas pelo colaborador do

JB — poderiam, sem desdouro para
a sua — deles — ignorância, gran-
deza, cinismo ou até indiferença,
ser dos nossos dias. Só não me pa-
rece que seja de concluir que a
bancarrota, a que Eça se refere,
seja inevitável. Todos os exemplos
nos mostram, penso que até a socie-
dade, tanto no ¦ passado, longiquo
ou recente, quanto no presente, que
de memória de homem não se re-
corda qualquer caso de falência de
uma nação, embora algumas deves-
sem com efeito merecê-la, essa fa-
lência, e não raras vezes fraudulen-
ta... F. Vidal — Rio de Janeiro.

Cultura

No JORNAL DO BRASIL do dia
3 deste mês, le-se que o Presidente
Giscard D'Estaing, em entrevista a
três jornalistas brasileiros, prome-
teu contribuir para o nosso dssen-
volvimento cultural.

¦"-* Sendo assim, lembro que o me-
lhòr meio seria a criação do Insti-
tuto Franco-Brasileiro Pierre Cur-
rle*," no qual estudantes brasileiros
e franceses teriam uma convivên-
cia' proveitosa no estudo de Fisica
Superior e de Matemática, pois os
franceses são seguidores de seus
antepassados Augusto Comte, La-

grange, Condorcet, Viete, Paul Lan-
gevin, Carnot e tantos outros que
muito nos poderiam ajudar.

Para nós, seria ótimo seguir-
mos os caminhos da cultura latina,
através da França, de quem herda-
mos até a.s doutrinas que nos gira.
iam para o caminho da liberdade.
O Brasil, culturalmente, é a
França Antártica. Temos até por
lema da nossa Bandeira, Ordem e
Progresso, que muito significa para
o espirito francês. Raul Rabello de
Mello — Rio de Janeiro.

Sindicatos e partidos
' A rearticulação do PTB é um

erro. Foi contra o seu gigantismo
eleitoral e a sua microcefalia social
e política, que fizeram a Revolução
de 1964, que desembocou no 13 de
dezembro de 1968.

Da mesma forma é um erro
partir do Ministério do Trabalho
a repressão ilegítima contra as ati-
vidades políticas de lideres sindi-
cais. Da legislação eleitoral, do Su-
périor Tribunal Eleitoral, sim, é
que deve emanar, com toda a legl-
Umidade, a norma da participação
dos sindicatos na atividade politica.

^ Do jeito que a coisa retorna,
em breve teremos outro ciclo de
reacionarismo antipovo.

Há que compreender e discer-
nir entre atividade sindical, que é
corporativisía e visa interesses so-
ciais na sua essência, e atividade
política, que c movimento de opi-
nião e visa à forma de atingir
aqiieles interesses sociais.

Trocado em miúdos, aos siiuli-
catos cabe reivindicar interesses
classistas, aos Partidos políticos ca-

be encontrar, no panorama econô-
mico, social e político, a época, o
local e a dimensão do atendimento
das reivindicações de todos os .>cto-
res da sociedade.

Um Partido politico nâo pode
surgir da reunião de movimentos
de reivindicações, como o quer a
Deputada Ivete Vargas em carta
ao jornalista Carlos Castelo Bran-
co, hoje (28.09.78) publicada. O Par-
tido da deputada congregará rnui-
tos eleitores e submergirá diante
deles, como na eleição de Jânio,
quando contrariaram a cúpula e
votaram em busca de nova lideran-
ça.

A hegemonia política de um se-
tor social sobre os demais é incòm-
pativel com a democracia. Agora
mesmo a nação procura livrar-se
da supremacia de um militarismo
que cumpriu com certo êxito e de
sacertos suas finalidades, mas es-
barrou onde sempre quedam as di-
taduras, à falta de lideranças, na
hibridez politica. Francisco Jorge
Games da Cunha — Rio de Janeiro.

Meningite

Sou uma pessoa privilegiada
. que pode pagar Cr$ 300 por uma

dose de vacina contra meningite
e, na semana seguinte, se necessá-
rio pagai- outra dose. Sei também
quando usá-la e que, quando é pre-

, ciio usá-la, é porque há uma razão
para isso. Sei também que quando
um remédio esgota é porque ele
foi muito procurado. Mas procura-
do por quem? Pela massa ou por
aqueles que sabem exatamente
aquilo que eles evitam que a massa
saiba?.

Em minha opinião, vacinar é
obrigação de qualquer auto:idade
sanitária, seja de que facção for,
e poupar vacinas em cima de v.das
não é o mesmo que poupar gasoli-

na. O que me preocupa realmente
nào é só o fato de muitos adoece-
rem e morrerem: o que me preocu-
pa é que nenhuma dessas pessoas
que está por trás dessas decissões
econômicas economiza vacinas
quando se trata de si ou de seus fa-
miliares.

E justamente elas são pessoas
que sabem quando há necessidade
de se vacinar, mesmo vagando.
Elas também, como eu, são privile-
giadas, sabem ler nas entrelinhas
dos jornais e conseguem ouvi;- no
silêncio das notícias da televisão
e, como eu, correm am busca das
clinicas particulares. Diana Mcllin-
ger — Rio de Janeiro.
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RELAÇÕES EUA-1JIISS

COMO WASHINGTON ACHA QUE VÃO
Marshall D. Shiâmah

A 

flutuação entre períodos
de alta e baixa tensão é
uma das características
das relações americano-

soviéticas desde a Segunda Guerra
Mundial. Ao longo do ano passado,
essas reiaçoes evoluíram para uma
tensão relativamente mais alta, con-
tinuando uma tendência desigual
que começa no final de 1975.

Do ponto-de-vista dos EUA, as
causas dessa deterioração devem
ser localizadas principalmente nas
seguintes ações soviéticas:

Explorando oportunidades para
a expansão de sua influência na
África, a URSS excedeu um nivel
razoável de comedimento na colo-
cação de armas e pessoal cubano
de' combate no continente, exacer-
bando assim situações de conflito
local.

O desenvolvimento e armazena-
mento de novos sistemas de armas
estratégicas e o continuo aumento
de armamentos soviéticos no teatro
europeu geraram dúvidas ,<obre cs
intenções soviéticas.

A intensificação de ações poli-
ciais soviéticas contra os dissiden-
tes russos, jornalistas e um comer-
ciante americanos, e a contínua
hostilização de cidadãos soviéticos
que solicitam visto de emigração,
refletiram um desrespeito aos com-
promissos dos Acordos de Helsinqui.

Embora não possamos aceitar o
ponto-de-vista soviético, è impor-
tante um esforço analítico sério
para Identificar elementos-chaves
da presente visão soviética do mun-
do. Entendendo o ponto-de-vista
soviético, e por causa dele. as .e-
guintes acusações feitas aos EUA
parecem as mais graves:

Moscou se queixa de conduta
protelatória nas negociações SALT,
MBFR (Redução Mútua e Equilí-
brada de Forças), proibição geral
de testes nucleares e oceano Índico.

Na arena politica mundial glo-
bal, Moscou suspeita dus medidas
ocidentais para fortalecer a China
contra a URSS, ressente-se de sua
exclusão das negociações do Orien-
ce Médio e entende que a reação à
sua luta por influência na África
ê desproporcional e absurda.

— O regime soviético acha que
os EUA usam u questão dos direitos
humanos para enfraquecer sua au-
toridade.

A URSS está perturbada pelo
que acha serem tentativas de rea-
cender a guerra fria por meio de
manobras econômicas.

Uma das dificuldades da situa-
ção é que os dirigentes soviéticos
acham que a deterioração nas rela-
ções se origina em grande parte de
pressões de "guerreiros frios" dentro
des EUA, e não percebem como
ações da URSS — seu aparelha-
mento de segurança, seus milita-
res, seus propagandistas — tenham
contribuído para um endurecimen-
to das atitudes americanas face à
URSS. E', de fato, uma tendência
natural não "ver a nós próprios
como os outros nos vêem", como
observou o poeta Bobby Burns, e
nós não somos imunes a essa ten-
dència, ms no caso soviético o pro-
blema é complicado pelo lato de
que estes são atos de instituições
profundamente arraigadas no seu
sistema, e a visão mundial dos diri-
gentes é circunscrita por sua li-
mitada experiência do mundo exte-
rior.

Na procura de compreender
por que as relações se deteriora-
ram, podemos destacar alguns
fatores objetivos na situação. O re-
[acionamento entre os EUA e a
URSS sempre esteve sujeito a

mudanças no quadro internacional,
que é o terreno em que os dois pai-
ses se confrontam.

No iperíodo atual, um fatos im-
portante é que o continente afri-
cano, culminando várias décadas
de transformação pós-colonial, en-
trou num periodo de extraordiná-
ria fluidez, em que muitas fontes
de conflito chegaram ao seu
apogeu. Isto cria situações que a
URSS vê como oportunidades para
expansão de sua influência, o que,
por sua vez, aumenta inevitável-
mente a tensão no relacionamento
EUA-URSS. A URSS não tem inter-
pretado détente ou "coexistência
pacifica" como dados que impedem
tais ações.

Há também fatores dentro da
URSS que contribuem para aúmen-
to da tensão no relacionamento.
Durante períodos de menos tensão
internacional, a poderosa e bem
montada burocracia policial pressi-
ona inevitavelmente no sentido de
controle mais rigoroso e ações
punitivas contra a manifestação dá
opinião dissidente, precipitando as-
sim reações internacionais que re-
percutem nos interesses da policia
externa da URSS. Além disso, a
considerável força das burocracias
militares tende a perpetuar o apoio
a programas militares, sem levar
em conta seu impacto sobre as ou-
trás posições internacionais d o
Governo.

Além do mais, existem fatores
na situação americana que afetam
o relacionamento. Entre estes, es-
tão os seguintes:

A obscura compreensão popular
das limitações da détente contri-
buiu para um sentimento ãe desilu-
são e irritação, quando se toma-
ram mais evidentes os aspectos
competitivos do relacionamento.

Uma reação comedida e efetiva
à competição militar e politica da
URSS ficou mais difícil em virtude
de persistir, na era pós-Vietnam, a
apreensão de que os EUA possam
ser considerados sem suficiente
vontade e resolução.

A implementação de uma poli-
tica externa unificada e coordena-
da pelos EUA tornou-se mais com-
plexa, tanto porque os próprios
problemas se tornaram mais com-
plexos, como em conseqüência do
imutável equilíbrio de responsabili-
dade pela condução da politica ex-
terna entre os poderes Executivo
e Legislativo.

Dada a existência desses fato-
res na situação internacional exter-
na, e dentro da URSS e dos EUA,
não deve surperender que as rela-
ções americano-soviético não sigam
uma linha reta. Contudo, está em
nosso poder aumentar ou moderar
o efeito desses fatores. Deve ser
evidente que é do interesse nacio-
nal americano moderá-los o quanto
possível, uma vez que um nível alto
de tensão no relacionamento entre
os dois países inevitavelmente tor-
na mais difícil e perigosos todos os
outros problemas com que os EUA
se deparam em suas relações inter-
nacionais.

¦ ¦ ¦
"¦¦^TESTA breve perspectiva, só
p^W podemos falar de tendên-

JL ^1 cias cruzando os dedos mas
parece possível que a deterioriza-
ção das relações sovieto-america-
nas tenha atingido seu ponto mais
baixo em meados deste ano. Por
volta de agosto, uma calmaria na
cadeira de ações e reações deu a
ambos os lados uma oportunidade
para refletir sobre as consequen-
cias do impulso que vinha provo-
canelo a espiral descendente.

Alguns passos dados pelos sovl-

éticos nas últimas semanas in-
dicam que a URSS deseja reverter
a.maré de acontecimentos:

Foi encerrado o processo con-
tra dois correspondentes ameri-
canos, acusados de calúnia — pro-
cesso que era parte de um esforço
para limitar as informações da im-
prensa ocidental sobre dissidentes
soviéticos.

Um homem de negócios ameri-
cano acusado de cambio negro,
aparentemente em retaliação pela
prisão de dois cidadãos soviéticos
acusados de espionagem, teve per-
missão para deixar o pais após um
j u Igamento evidentemente mon-
tado.

A desumana severidade de sen-
tenças em processos de direitos hu-
ma7ios foi relativamente reduzida
na maior parte dos recentes jui-
gamentos, em seguida à prisão de
Scharansky, e os dirigentes sovié-
ticos concordaram em dar a várias
famílias,-a quem tinham anterior-
mente negado, permissão para sair
do país. O nível de emigração
judaica na URSS continuou a subir,
e é agora o mais alto desde 1973.

Embora ainda possam surgir
problemas sérios na África meridio-
nal, há motivos para se julgar que
a URSS observou certas limitações
na Etiópia, e não procurou impedir
Angola de desempenhar um papel
construtivo reatando suas relações
com o Zaire, e no problema da
Namíbia.

A' lógica da situação soviética
sugere que as mesmas razões que
levaram o regime de Brejnev há
cerca de uma década a se dedicar
decisivamente a uma politica ex-
terna de coe.Tisíê7icia pacifica —
Isto é, à continuação da concorren-
cia sem guerra e em reduzidos ni-
veis de tensão — são, se se poie
falar assim, -até mais compulsórias
do que então. Internamente, o s:>
tema soviético ainda se depara com
a necessidade de mudanças estru-
turais para aumentar a produtivi-
dade agrícola e industriai, e esti-
mular o crescimento do setor tecno-
logiico avançado de sua economia.
Em suas relações externas, a URSS
está preocupada com delicadas ina-
tabilldades no Leste europeu, um
crescente desafio por parte da Chi-
na, e perspectivas relativamente
pouco promissoras em outras par-
tes do mundo, com a exceção par-
ciai e ainda incerta de pautes da
África. No equilíbrio militar, os
grandes recursos continuadamente
dedicados pela URSS às suas forças
estratégicas e convencionais têm
estimulado um nível mais alto de
esforço militar por parte dos EUA
e seus aliados da OTAN. Cada uun
desses problemas seria complicado
por uma politica externa que resul-
tasse em tensões mais graves. Er-
ros de cálculo, irracionalidade e a
Inércia burocrática são sempre pos-
siveis, mas se a prudência e a lógi-
ca prevalecerem, e se os atuais e
Tuturos dirigentes soviéticos perce-
berem que os EUA estão igualmen-
te dispostos a conduzir o relaciona,
mento em níveis reduzidos d e
tensão, deve ser possível colocar os
assuntos numa posição mais sensa-
ta.

Por sua parte, os EUA vêm
dando passos no sentido de estimu-
lar maior movimentação d*> URSS
no sentido da resolução de proble-
mas fundamentais ainda penden-
tes.

As tensões do passado recente
podem criar uma oportunidade pa-
ra que o relacionamento ámerica-
no-soviético seja colocado num ca-
minho mais realista e mais forme,
em lugar das alternâncias entr;
extrema hostilidade e leviano oti-
mismo que dominaram as atitudes
no passado.

O Presidente Carter deixou cia-

ro que constitui elemento integral
da política externa dos EUA reco-
nhecer que o relacionamento sovié-
tico-americano no período atual,
embora de natureza fundamental-
mente competitivo, como resultado
de visões diferentes do mundo e
dos objetivos conflitantes a longo
prazo, ao mesmo tempo inclui ai-
guns importantes interesses coinoi-
dentes. Entre esses interesses co-
muns, é preeminente a necessidade
de atravessar os campos minados
de conflito no mundo de hoje de
forma que eles não precipitem uma
guerra nuclear.

Disso se segue que a prioridade
que governa as relações dos EUA
com a URSS no periodo atual é
fortalecer a segurança, procurando
estabilizar a competição militar en-
tre as duas superpotências, e tra-
balhando por uma regularização da
competição política a fim de que
eia não aumente o perigo de guer-
ra. Vendo o relacionamento com
a URSS como um processo que se
estende por várias décadas, é parte
do objetivo americano a mais longo ..
prazo estimular uma ampliação da
esfera de ações cooperativas para
exercer uma influência moderatiora
sobre o caráter fundamental do re-
lacionamento na medida em que
isso possa tornar-se possível.

a * ¦

MBORA não tenha sido alvo
de muita atenção pública, o
trabalho das duas delegações

SALT em Genebra levou à conclu-
são talvez de 95% de um acordo
SALT-II. Seu trabalho está corpo-
rifleado num esboço de acordo con-
junto de mais de 60 páginas, que
especifica em grandes detalhes téc-
nicos as definições, processos de
verificação e outros aspectos que
devem ser definidos com precisão
para evitar futuros mal-entendt-
dos.

Enquanto isso, numa série de
encontros entre o Secretário de Es-
tado Vance e o Ministro das Re-
lações Exteriores Gromyko, os pro-
blemas remanescentes têm sitio ob-
jeto de ativas negociações. Embora
esses problemas sejam poucos em
números, são complexos e impor-
tantes para um lado ou para o
outro. Houve uma redução de dife-
renças quanto a esses problemas,
e e possível que se possa chegar
a um acordo em futuro próximo.

Uma vez conseguido o acordo,
o resultado será posto ante
o Congresso e o povo americano,
e haverá ampla oportunidade para
debate e discussão de todos os de-
talhes. Creio que o julgamento do
Congresso e do povo .americano se-
rá no sentido de que o proposto
acordo SALT II fortalece a segu-
rança dos EUA e dos seus aliados.

Ficará patente para tados,
creio eu, que na ausência de tal
acordo, tanto os EUA quanto a
URSS aumentariam perigosamente
a capacidade destruidora à sua
disposição, e que a segurança de
fimbos os paises e do mundo intei-
ro seria por isso seriamente reduzi-
da.

O acordo SALT não é baseado
em confiança, mas francamente
em medidas práticas de verifi-
cação.

Fez-se grande esforço para con-
tmuar as negociações SALT, não
obstante o aumento de tensão em
outros aspectos do relacionamento
americano-soviético; interesse em
reduzir o perigo de guerra establi-
zando a competição militar não se
torna menor durante períodos de
maior tensão.

O Presidente Carter e o Secre-
tano Vance têm acentuado que se-
ria extremamente insensato adiar
a conclusão de um acordo de limi-
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tação de armas estratégicas por
questões relacionadas com outros
problemas.

Quanto a nós, o SALT c dlfe-
rente de todas as outras nego-
ciações. Jamais podemos afastar de
nossas mentes que o que está em
questão é a cresciente capacidade
da raça humana de se destruir a
si mesma. Nada na experiência hu.
mana com a guerra, nem no ex-
traondinario desenvolvimento d a
tecnologia nuclear e de mísseis nos
últimos anos, justificaria qualquer
espécie de complacência com a pos-
si bill dade da guerra nuclear. O fato
é que as negociações para limitar
o potencial nuclear têm-se arrasta-
do nos últimos nove anos, enquanto
a tecnologia militar de destruição
teve uma expansão fenomenal —
testemunho ao mesmo tempo do
gênio da humanidade e da falta
de todo senso de proporção.

Embora o SALT tenha sido
mais significativa negociações so-
bre limitação de armas, os EUA
e a URSS continuam discussões nu-
ma grande variedade de outras
áreas. As principais, desde outubro
passado, são os seguintes:

Ampla proibição de testes —
Continuam as negociações com a
URSS a Inglaterra sobre um tra-
tado de proibição de testes de ar-
mas nucleares. A desejabilidade
dessa meta nunca foi posta em dú-
vida, mas uma constante e dura-
doura preocupação é se tal proi-
bicão seria verificável. Nos últimos
meses deram-se grandes passos no
sentido do estabelecimento de um
regime adequado de verificação. A
URSS concordou em cessar as ex-
plosões nucleares para fins pacífi-
cos, concordando com os EUA que
no momento atual seria impossível
excluir vantagem militar de tais
acontecimentos, e adotou uma 11-
nha de açáo geralmente construti-
va quanto a outros problemas de
verificação. Embora ainda deva ser
tomada a decisão pelo Governo
americano e também por parte da
URSS quanto à linha de ação a
ser adotada em alguns problemas
ainda não resolvidos, a conclusão
desses acordos trilaterais deve ser
possível.

Redução mútua e equilibrada
de forças — Essas negociações esti-
veram em andamento em Viena
por mais de cinco anos. O avanço
tem sido excessivamente lento, a
ponto de o público em geral às
vezes esquecer que elas ainda con-
tinuam. Mas o ritmo depende de
sua complexidade — e importância.
Elas estão numa tentativa inicial
de chegar a um acordo sobre uma
redução política e militarmente sig-
nificativa no nivel de confronto en-
tre a OTAN e o Pacto de Varsóvia.
Os últimos meses produziram de
fato alguns passos significativos.
Uma Iniciativa ocidental em abril
foi seguida por uma contraproposta
do Leste em junho, a qual, embora
fosse no sentido de uma aceitação
da estrutura do acordo que propu-
séramos cinco anos antes, deixou
sérias divergências com os sovié-
cos quanto a um número substanti-
vo de problemas principalmente so-
bre o número de soldados que eles
e seus aliados têm presentemente
na área de redução. Mas estou
mais otimista agora do que há um
ano quanto à possibilidade de as
negociações terem um resultado
significativo.

Limitações de transferência de
armas convencionais — Desde ou-
tubro passado, delegações amen-
canas e soviéticas reuniram-se três
vezes a fim de estabelecer as bases
para busca de um acordo sobre
princípios gerais para restringir a
transferência de armas a outros
paises e regiões. Tivemos a satis-
façáo de observar que a URSS tra-
tou do assunto seriamente. Ao mes-
mo tempo, o problema é tremen-
damente complexo, e não podemos
e a pe rar resultados significativos
imediatamente. O fato de o diálogo
ter começado, entretanto, já ofere-
ce alguma esperança.

Controle de armas anti-satélite
Já tivemos uma reunião com os

soviéticos sobre este assunto. A
URSS manifestou interesse na pos-
sibilidade de evitar a competição
no campo dos armamentos anti-
satélite. Esperamos ter uma segun-
da reunião ainda este ano.

Oceano indico — Desde a quar-
ta 3érie de conversações em feve-
reiro de 78, sobre a estabilização
dos níveis de força no Oceano ín-
dico, estas discussões estão em re-
cesso. Os EUA acham que o aumen-
to da presença militar soviética e
de sua atividade na região é incom-
pativel com os objetivos das con-
versações. Só recentemente a URSS
voltou aos antigos niveis de suas
forças navais, mas suas intenções
com respeito à Península Árabe e
ao Chifre da África continuam a
despertar preocupações na área. Já
que o objetivo dessas discussões é
originar um acordo que limite a
presença militar e atividade sovié-
tica, assim como a nossa, na área,
acredito que os EUA seriam recep-
tivos à evindência de que a URSS
ainda está seriamente interessada
nos objetivos originais sobre que
concordamos nessas reuniões — es-
tabilização da presença militar
americana e soviética na área ao
nivel alcançado quando começaram
as conversaçqds, com a. meta futura
de uma posterior redução desses
niveis.

Armas químicas e radiológicas
As negociações sobre essas duas

áreas prosseguem separadamente
em Genebra. Continuam os proble-
mas de verificação e definição,
mas, a longo prazo, as perspectivas
são bons.

Em geral, as conversações no
campo da limitação de armas tém
sido produtivas bem como instruti-
vas, embora extremamente lentas.
Houve uma diminuição de diver-

go nelas na linha de ação dos dois
paises face a esses problemas, e,
apesar da suspeita que inevitável-
mente domina assuntos que afetam
segurança militar, os dirigentes so-
viéticos desejam evidentemente
evitar uma guerra nuclear e com-
partilham da nossa preocupação
sobre o perigoso efeito de uma
competição militar — e especial-
mente nuclear — desenfreada.

E' importante observar que es-
sas conversações, e quaisquer açor-
dos que dai possam resultar, não
são inspiradas por confiança mú-
tua ou baseadas nessa confiança,
nem por um esforço para simples-
mente melhorar o clima geral de
relações. Pelo contrário, ambos os
lados rcalisticamente já chegaram
à conclusão de que elas são do Inte-
resse próprio de cada pais. O pro-
gresso em uma área, especialmente
as conversações SALT, pode acen-
tuar as perspectivas de progresso
em outros pontos. Ao mesmo tem-
po, cada negociação é levada a ca-
bo por seus próprios méritos, e re-
sultados concretos serão os crilè-
rios definitivos pelos quais julga-
mos o êxito de nossos esforços para
conter a competição militar.

África. — Desde o conflito an-
goiano de 1975-76, e novamente deí-
de outubro passado, grande parle
da controvérsia nos negócios ame-
ricano-soviéticos incluiu o problema
das atividades soviéticas na África.
A introdução, pelos soviéticos, dt
equipamento militar moderno, tro-
pas de combate cubanas e assesso-
res militares soviéticos em conflitos
no Chipre e na parte do sul da
África provocou uma escalada no
nivel de violência e obstruiu a reso-
lução pacífica dessas disputas. O
fato de essas forças cubano-sevié-
ticas permanecerem em Angola e
na Etiópia provoca dúvidas sobre
as intenções fundamentais de Mos-
cou e é motivo de continua preocu-
pação para os EUA e nossos alia-
dos. Repetidas vezes demos oficial-
mente conhecimento dessas preo-
cupações aos soviéticos.

Examinando os casos eapecifi-
cos de ação soviética na África, so-
mos levados a concluir que Moscou
procurou primordialmente aprovei-
tar-se de oportunidades mais do

agora limitado, entretanto, pela In-
disposição de dirigentes dos Estados
da "linha de frente" clrcunjacentes
em permitir maior presença cuba-
no-sovlétlca nos acampamentos
guerrilheiros em seus paises, E
mais, esses dirigentes têm apoiado
os esforços anglo-americanos para
conseguir um acordo negociado de
todas as partes, dando preferência
a essa tendência sobre outras op-
ções que Impliquem maior envol-
vimento soviético. Não está claro se
esta situação continuará a prevale-
cer na Rodésia, dados os recentes
apelos por maior emprego da vio-
lência. Continuamos a Insistir no
controle sobre a URSS, em conside-
ração das conseqüências extre-
mamente sérias de uma escalada
na luta.

Em nossa opinião, os proble-
mas africanos são mais bem resol-
vidos por africanos num contexto
africano. Abordando os problemas
subjacentes, reduzimos as oportuni-
dades de a URSS explorar situa-
ções africanas. São as ações dos pa-
ises africanos que em última análi-
se levarão a uma redução da pre-
sença cubano-soviética e impedirão
sua intromissão em futuros confli-
tos.

ORIENTE 

MÉDIO — E' cedo
demais para avaliar o im-
pacto total de recentes

acontecimentos no Oriente Médio
sobre as relações amvs"£ano-
soviéticas. A URSS procurou
participar ativamente das nego-
ciações no Oriente Médio atra-
vés da convocação de uma confe-
rência em Genebra, e manifestou
amargamente sua frustação duran-
te os acontecimentos que se segui-
ram à viagem do Presidente Sadat
a Jerusalém, resultando na reunião
de cúpula de Camp David. Em dis-
curso pronunciado a 22 de setem-
bro, Brejnev criticou os resultados
da reunião de Camp David, des-
tinados, segundo ele, a dividir os
paises árabes. Disse que isto só
podia tornar mais difícil a situação
no Oriente Médio. Qual será, a lon-
go prazo, a posição soviética, vai
depender possivelmente da posição
da Siria e da OLP.

Reconhecemos o forte interesse
soviético no Oriente Médio e rece-

do um dos aspectos mais controver-
sos das r e 1 aç õ e s amerleano-so-
vléticas. Iíto ficou evidente na
Conferência de Belgrado que reviu
o cumprimento da Ata Final de
Helsinqui. Embora, do ponto-de-vis-
ta ocidental, a revisão levada a
eleito em Belgrado reafirmasse o
legitimo Interesse da comunidade
Internacional de estimular o respei-
to dos Estados aos seus compromis-
sos para a ampliação dos direitos
humanos, a reação soviética foi re-
jeitar o processo com interferência
indébita em seus assuntos internos.

A URSS considera nossa defesa
no mundo um desafio fundamental
dos direitos humanos individuais
à posição politica e ideológica do-
minante do regime soviético. Repe-
tidas vezes deixou clara sua posição
de que a pressão pública sobre o
problema dos direitos humanos se-
ra contraproducente em casos indi-
viduais e produzirá um efeito pre-
judicial sobre outros aspectos do
nosso relacionamento bilateral.

Nos últimos meses, o problema
íoi agravado por atitudes adotadas
pelo aparelho de segurança soviéti-
co contra todas as formas de ex-
pressão de dissidência interna, as
quais culminaram numa onda de
prisões, julgamentos e hostilização
de eminentes partidários dos gru-
pos de controle do cumprimento
dos acordos de Helsinqui e daqueles
que tinham manifestado publica-
mente seu desejo de emigrar da
URSS.

Era evidente que as pessoas
nos EUA e em outros paises não
podiam ficar quietas em lace da
intensificação dessas açóes repres-
sivas, a fim de que não. parecessem
tolerar este sério revés para a cau-
sa dos direitos humanos. No caso
dos EUA, a reação foi expressa por
uma poderosa onda de condenação
pública, e por atos do Governo pa-
ra limitar certos aspectos do rela-
cionamento bilateral.

Embora o problema continue
sendo um fator abrasivo no relacio-
namento dos dois países, com rai-
zes na natureza e filosofias funda-
mentalmente diferentes das duas
sociedades, permanece firme o
compromisso dos EUA com a defesa
dos direitos humanos em todo o

que implementar aigum desígnio
grandioso de subversão do conti-
nente. Em Angola e na Etiópia, a
URSS, tomando partido em dispu-
tas locais, podia alterar o equilíbrio
em favor dos seus clientes. Embora
tenha tido êxito inicialmente, essa
política levou a URSS a uma po-
sição em que podem ser exig;dos
compromissos ainda maiores, ai-
guns contra seus próprios intere^-
ses, para manter a posição.

Em Angola, o envolvimento so-
viético nasceu do apoio a uma
luta de libertação nacional contra
o Governo colonial português. Em
1975 a assistência militar soviética

e tropas cubanas asseguraram o
predomínio de um grupo de liber-
tação, o MPLA, sobre seus rivais.

Esforços diplomáticos ociden-
tais tem procurado facilitar um
acordo na Namíbia e estimular
uma reconciliação entre o Zaire e
Angola, reduzindo assim a tensão
ao longo de sua fronteira comum.
O Governo angolano empreendeu
recentemente um esforço conjunto
para ampliar sua politica externa
através de melhores relações com
o Ocidente.

Na Etiópia, a intervenção so-
viética na guena etiope-somali foi
motivada por considerações estra-
tégicas, geopolíticas e ideológicas,
sendo reforçada pela expulsão dos
soviéticos da Somália em novembro
de 1977. Depois de assegurar uma
vitória etiope no Ogaden, a URSS
proporcionou apoio logístico, mas
nào forças de combate soviéticas
ou cubanas, para uma ofensiva
etiope na Eritréia. O apoio aos etio-
pes contra os três grupos rebeldes
eritreus — um dos quais, o EPLF,
é um antigo movimento revolucio-
nário marxista — criou problemas
para a URSS em suas relações com
vários estados árabes radicais, ex-
pondo-a às criticas de radicais e
de moderados nas recentes confe-
rências da OUA e dos não-alinha-
dos. Os esforços soviéticos para le-
var a efeito a negociação de um
acordo na Eritréia têm, por outro
lado, criado tensões em suas re-
lacões com o regime de Mengistu
na Etiópia.

Na África Meridional, a URSS
proporcionou assistência militar a
forças de guerrilheiros empenhados
num esforço apoiado pela OUA pa-
ra derrubar o Governo dominado
pelos brancos na Rodésia O mon-
tante de ajuda soviética íoi até

beriamos com prazer qualquer con-
tribuiçao positiva que a URSS pos-
sa fazer para melhorar a longo
prazo os problemas da região.

O fator Chinês — Nesses últi-
mos meses, houve uma acentuada
intensificação de manifestações so-
viéticas de preocupação com o de-
senvolvimento das relações entre a
República Popular da China e os
EUA, e esse problema parece em
vias de se transformar num ele-
mento importante no relaciona-
mento EUA-URSS.

O agravamento das preocu-
pações soviéticas está relacionado
com a recente arremetida da politi-
ca externa da China, e seus esfor-
ços cada vez mais ativos para se
opor à URSS em todas as partes
do mundo. Isso inclui a recente
conclusão de um tratado de paz
e amizade entre o Japão e a Repú-
blica Popular da China — que teve
violenta oposição da URSS — a ex-
plosão de tensões entre a China
e o Vietnam, as visitas altamente
uivulgadas do Presidente Hua-
Kuo-feng ao Leste europeu e ao
Ira, e o recente interesse chinês
em adquirir tecnologia ocidental e
talvez equipamento militar.

O Governo está empenhando
em continuar melhorando as re-
lacões EUA-China, dentro da estru-
tura do Comunicado de Xangai.
Repetidas vezes deixamos bem cia-
ra nossa posição oficial de que a
normalização das relações sino-a-
mericana^ seria um passo desejável
no interesse da paz mundial e não
dirigido contra os Interesses dt
qualquer outro estado.

Embora a URSS tenha aifrma-
do não ter objeções ao movimento
para normalização, manifestou sua
particular preocupação de que os
passos dados nesse sentido possam
ser apresentados como coisa dirigi-
da contra a URSS, e demonstrou-se
especialmente sensível à perspecti-
va de que os EUA ou o Ocidente
possam se transformar em fonte
de tecnologia ou equipamentos mi-
litares para a República Popular
da China.

As apreensões soviéticas estão
profundamente arraigadas, sendo
provável que o problema continue
a ser um ponto sensível no diálogo
americano-soviético.

Direitos Humanos — O problema
dos direitos humanos continua sen-

mundo. Os EUA continuarão ten-
tando persuadir a URSS de que
o relacionamento bilaterai pode ser
rortalecido por uma escrupulosa
ooservancia das normas internado-
nais sobre direitos humanos e por
uma atitude flexível e tolerante no
u.c.uo de casos individuais.

Intercâmbio cientifico, acadê-
mico e cultural — Os 11 acordos
governamentais EUA-URSS soore
cooperação nos campos eienUiieo e
técnico continuaram a promover
pesquisa.conjunta e intercâmbio de¦••formações que envolvem um am-
pio circulo de cientistas oiiciais e
particulares. São aaministraaos por
agencias governamentais dos íua,
e, como atividades oficiais bilate-
rais estiveram submetidas a con-
tinua revisão quando atos sovié-
ticos contra dissidentes ilustres e
cidadãos americanos em Moscou
criaram serias tensões em nossas
relações, ror causa disso, três de-
legaçoes ae alto nível foram aaia-
das em julho.

Continuamos, entretanto, a s
atividades em nível ae traoalho em
apoio ao progresso aa pesquisa e
expandindo os contatos científicos.
Alguns cientistas americanos, como
expressão de preocupação com o
uestino ae certos eminentes cumis-
tas soviéticos, limitaram sua parti-cipaçao nos programas de inter-,
cambio cientifico, mas os dirigentes
da comunidade cientifica norte-a-
mericana em compensação manti-
veram os benefícios a longo prazoda cooperação cientifica. O poten-ciai de benefícios científicos prove-nientes da cooperação ja foi de-
monstiauo em vários e diversos
campos — por exemplo, em mate-
na ue doenças cardíacas, eletrome-
taiurgia e produção magnetohidro-
tanamica de eletricidade.

Nos últimos 18 meses, os parti-
cipantes americanos trabalharam
para produzir maiores benefícios
substantivos e a.< -*urar o equili-
brio em programas de intercâmbio.
Esses esforços estão refletidos ate
certo ponto nos níveis ligeiramente
mais baixos de atividade medidos
pelas viagens feitas sob os acordos
de 1977, comparadas com 1976:

Americanos para a URSS: 1976
— 973; 1977 — 772. Soviéticos para
os EUA: 1976 — 876; 1977 — 668.

Sob dois acordos adicionais
com a Academia Soviética de Cièn-
cias. a Academia Nacional de Ciên-
cias e o American Council of Lear-

ned Societies, também continuaram
a patrocinar intercâmbios numa
série de campos científicos. Uma
ampla revisão das atividades da
Academia Nacional conduzida em
1977 pelo Conselho Nacional de Pes-
quisas concluiu, entre outras coisas,
que o programa vale a pena, que
ajuda a construir a comunidade-
cientifica mundial e pode ser útil
para melhorar a situação de isoia-
mento dos cientistas soviéticos

Programas de intercâmbio cul-
tural e acadêmico foram mantido*,
a níveis que se aproximam dos do
ano anterior, mas estão crescendo
em diversidade a medida que con-
tatos mais diretos complementam
os programas oficiais do acordo dt
relações culturais de seis anos assi-
nado em 1973. De acordo com o
programa oficial, estudantes d e
pós-graduação, pesquisadores e pro-
fessores continuam a ser intercam-
biados numa base de reciprocidade.
Estatísticas aproximadas desse in-
tercambio: 45 estudantes gradua-
dos e jovens professores anualmen-
te, nos dois sentidos; 10 pesquisa-
dores e cerca de 20 professores
universitários. Uma grande expo-
sição sobre agricultura dos EUA es-
tá viajando pela URSS, esperando-
se que seja vista por 1,3 a 1,5 mi-
lhão de cidadãos soviéticos em seis
cidades. Recentemente o conjunto
de jazz do Conservatório de New
England se apresentou na URSS
e a companhia de danças de Paul
Taylor está em tournée em setem-
bro e outubro.

O intercâmbio acadêmico e cul-
tural tem sua importância tanto
por causa do mérito intrínseco da
comunicação em tais campos como
por causa das contribuições feitas
para melhorar o entendimento mú-
tuo a longo prazo.

A ampla variedade de contatos
nossos com a URSS, tanto técnicos
quanto culturais, é controlada pelo
Comitê Coordenador Indeparta-
mental para Assuntos Soviéticos—
Americanos, dirigido pelo Subsecre-
tário de Estado e por mim, sob
a autoridade do Conselho de Segu-
rança Nacional. Tem-se demonstra-
do um instrumento valioso para as-
segurar que todas as atividades se-
jam coerentes com a atual orienta-
taçao política, e tem dado aos par-
ticlpantes um senso de direção e
apreciação sobre onde se encaixa
cada esforço na estrutura geral das
relações.

Relações econômicas — Embo-
ra se reconheça que o desenvolvi-
mento de relações econômicas com
a URSS poderia acrescentar impor-
tante elemento estabilizador ao re-
lacionamento total e ser benéfico
a ambos os lados, esta perspectiva
tem sido afetada de maneira ad-
versa durante o período que esta-
mos examinando.

Após um periodo de cinco anos
de crescimento geralmente cons-
tante, as exportações americanas
para a uKbo caíram de 2,3 bilhões
de dólares em 1976 para 1,6 bilhão
em 1977. Isto refletiu um declínio
em compras soviéticas de cereais
e equipamento industrial. Um fator
desse declínio foi o esforço soviéti-
co de conservar suas reservas de
divisa forte. Este fator também foi
responsável peia redução de com-
pras soviéticas em vários outros
países desenvolvidos.

As importações americanas da
URSS foram avaliadas em 234 mi-
lhoes de dólares em 1977, mais ou
menos o mesmo mvel para os últi
mos cinco anos. A implementação
da política estabelecida pelo Gover-
no no sentido de melhorar as re-
lacões econômicas com a URSS foi
uictada desfavoravelmente por ia
tores gerais no relacionamente dis-
c u t i d o s anteriormente, inclusive,
em particular, a instauração de
processo contra o representante da
International Harvester em Mos-
cou.

Em reação a numerosos atos pra-
ticados pelo Governo Soviético, os
EUA adotaram várias medidas, in-
ciusive a cláusula de revisão prévia
de vendas de equipamento de pe-
tróleo e gás, à URSS de acordo com
a Lei de Exportação do Governo.

¦ ¦ ¦
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evidente que as dificulda-
des existentes no relacio-
namente EUA—URSS nos

últimos meses acabaram inflexível-
menta com quaisquer resquícios de
expectativas eufóricas do tempo da
détente, como aparentemente exis-
tiam há seis anos.

O que resta, entretanto, é uma
oportunidade para construir uma
avaliação realista da natureza fun-
damental do relacionamento e, em
particular, transformar em passos
concretos os interesses que ambos
os paises devem ter estabilizando
a competição militar estratégica e
estabelecendo limitações reconheci-
das sobre a condução da compe-
tição politica.

Este é o aspecto mais urgente
do relacionamento. Para o futuro,
não se pode íugir à impressão de
que a URSS pode estar-se aproxl-
mando de algumas opções funda-
mentais — saber se permite que
se aprofundem os elementos de
conflitos no relacionamento, ou se
segue o rumo da contenção e res-
ponsabilidade, que leva a uma am-
pliação de medidas de cooperação.

Òs EUA têm os meios e a dispo-
sição para proteger seus interesses
em ambos os casos. Mas, em pala-
vras e ações, devemos deixar bem
claro, sem qualquer sombra de dú-
vida que se os dirigentes soviéticos
optarem pelo caminho mais sábio
e prudente da contenção e respon-
sabilidade, encontrarão plena re-
ceptividade por parte dos EUA.

Esta • a transcrição do depoimento do
Embaixador Marshall D. Shulman, assessor
especial do Secretário de Estado Cyrus Van-
ce para assuntos soviéticos, perante a Co-
missão de Relações Exteriores da Câmara
norte-americana.

MOMENTO :

Bibliotecas

Na semana passada reunluise.
em Paris uma espécie de conferèn-
cia de cúpula que nào teve publicir.,dade mas da qual pode depender-
a salvação da memória de muitos
países. Dirigentes das famosas Bi™
blioteca do Congresso, de Washing-
ton, e da British Library, de Lon-
dres, se reuniram com seus colegas
da Biblioteca Nacional de Paris, pa-ra examinar a "catástrofe" da des.
truição de livros, manuscritos, es-
tampas, revistas e jornais, e combl-
nar medidas para deter esse pro-cesso. Há algum tempo, os técnicos
da Biblioteca Nacional de Paris
a única no mundo que conserva
toda a produção impressa francesa
— vinham denunciando o mau es-
tado de algumas coleções. Mas, de
20 anos para cá, as coisas se agra-
varam, em parte por causa do nú-
mero crescente de pesquisadores,
da multiplicação de fotocópias...e,
xerox e da má qualidade da atmos-
fera urbana.

Salvando livros

Uma coisa é curiosa: a parte
( mais ameaçada e mais atingida é
I a produção mais recente (obras pú-blicatlas entre 18G0 e 1960), por cau-

da da qualidade do papel, cada vez
pior. Ao lado de obras novas jã
estragadas, pode-se ver, por exem-
pio, na BN de Paris uma magnífica
edição de Galeno, da época do Re-
nascimento, com as páginas em
perfeito estado. Avalia-se atual-
mente em 670 mil o número Âé'
volumes em mau estado nessa bi-
blioteca. E sete milhões de páginas
de periódicos a salvar. Muita coisa
já foi fotografada e microfilmada.
Mas os técnicos continuam traba-'.
lhando beneditinamente na restau-
ração e salvação de originais: a
única maneira de evitar o apodre-
cimento do papel é "desacidifi-
cá-lo", o que significa, para um Ü-
vro, "desencadernar", mergulhar
cad.i folha num banho próprio, se-
cá-Ia, reforçá-la com papel próprio
e reencadernar a obra.

Cabo submarino

Será Instalado no próximo ano
um cabo submarino entre Gênova-
e Sassari, no norte da Sardenha,
Itália. O fornecedor é a Standard'
Telephones and Cables (STC), filial
britânica da ITT, maior fabricante
mundial de cabos submarinos dè"
telecomunicações. Sob encomenda
da administração dos correios e te-'
légrafos da Itália, a STC instalará'
o mais moderno sistema existente'
no mercado atualmente, o NG'Í."
Com pouco mais de 400 km de com-
priniento, o cabo permitirá a pas-'
sagem de 5 520 comunicações tele-'
fõnicas simultâneas ou de uma
transmissão de televisão a cores
nos dois sentidos mais 1800 comuni-
cações telefônicas.

Diabéticos

Antes do fim do ano, estarã
à venda na Inglaterra um aparelho,
do tamanho de uma calculadora de
bolso, que permitirá aos diabéticos •
verificarem em minutos sua taxa,
de glicose. O aparelho chama-se"gluco-check" e funciona mais ou .
menos assim: o doente pica o dedo.
com uma agulha ou alfinete; a go-
Ia de sangue cai sobre um papelu-
cho do tamanho de um confete e
que contém uma enzima; depois es-
te confete é colocado numa fenda
do aparelho. O resultado vem em
seguida, com a vantagem de ser
mais preciso do que os métodos
usuais e de o doente poder calcular
e controlar permanentemente sua_
taxa de glicose.

Casa no mar

Uma cápsula de 26 toneladas,
com a altura de seis metros e espâ-
ço vital de 14 metros cúbicos é"a!
primeira "casa submarina" que os
israelenses acabam de construir nó.'
Mar Vermelho. Pode receber simul-
taneamente três mergulhadores,'
que passarão a viver lá, ia uma
profundidade de 11 metros. Em ter-
ra, um compressor fornecerá ar e
eletricidade à casa, mas no seu in-
terior há aim sistemaa de emergên-
cia para caso de pane. A unidade
servirá inicialmente a fins de pes-
quisa: estudo do comportamento e
formação das coióniaas ide peixes,"
o que será feito com a ajuda de
quatro cameras que poderão filmar
sem interrupção.

Telefones

Fabricado sob licença da Infor-
maphone, aparece na França o sis-
tema Ecotel, pelo qual se pode con-
trolar as despesas telefônicas e ad-
ministrar as teleeomunições de
uma empresa. O sistema foi conce-
bido para funcionar em insta-
lacões telefônicas clássicas que
comportem até 60 linhas e mil apa-.
relhos. Inteiramente eletrônico e.
modular, ele é "dirigid-t'' por um
minicomputador. Todas as chamar,
das são registradas. O Ecotel anota

o número do aparelho que chama,.
número pedido, dia e hora da eha-
macia e duração da conversa. E'
também porsivel snber o número
de impuros e ti rii>ti> ri i r*(t£Lt;a.ia.
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Neoconservadorismo ou novo realismo? Jèan-François Revel
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m •A Inglaterra, tra-
balhadores colo-
cam novamente
em questão o pró-

prio princípio das naciona-
lizações e do serviço nacio-
nal de saúde. Na Itália, o
lider do Partido Socialista
condena, em um panfleto
violento, o "evangelho so-
cialista", enquanto os pró-
prios comunistas declaram
o setor público pletórico,
dispendioso e ineficaz. Em
Israel como na Suécia, so-
eial-democratas dirigistas e
controladores cedem lugar
a liberais, após decênios de
poder. Na Dinamarca, os
socialistas se aliam aos li-
berais pela primeira vez em
meio século. Na França,
desde as eleições, em face
de uma esquerda sem união,
sem projeto e sem progra-
ma, o Governo se lança a
uma politica inédita dr> ii-
beração de preços, para
mergulhar a indústria fran-

cesa na verdadeira concor-
réncia e na verdadeira lei
do mercado. Na Austrália,
após o malogro espetacular
de uma experiência traba-
lhista, empreende-se a ca-
ça ao dole doãger, o trapa-
ceiro da indenização do de-
semprego, que foge ao em-
prego em vez de procura-
lo. Na China, os dirigentes
condenam 20 anos de irres-
ponsabilidade e repetem to-
dos os dias que só a tecno-
logia e a produtividade sai-
varão o país da miséria e
da anarquia. Na Hungria,
há muito tempo os dirigen-
tes professam que se deve
corrigir o socialismo pelo
laisser-Jaire. Na Tanzânia,
o socialismo cede lugar ao
pragmatismo. Em suma, co-
mo escrevia ultimamente
nos EUA um editoriaiista do
Christian Science Monitor:"O mundo se volta para, a
direita".

Resta saber se é verda-

deiramente a direita, isto é,
a luta dos ricos contra os
pobres e da autoridade con-
tra a liberdade, ou se não
é antes a defesa dos pobres
contra a destruição do equi-
pamènto econômico, e a de-
fesa da liberdade individual
contra a regulamentação
autoritária dos menores de-
talhes da vida que um Esta-
do dilatado pela elefantiase
impõe a uma sociedade ca-
da vez, mais passiva.

¦ ¦ ¦
A luta pelo bem-estar dos

desfavorecidos? O nível de
vida médio não baixou na
Inglaterra no curso de uma
geração de freqüentes go-
vernos trabafoistas? E' o
que sutenta vigorosamete
um deputado conservador
dos quatro costados, Rhodes
Boyson, em um livro de
muita repercussão, Centre
Forward, que é uma espécie
de nova plataforma ideoló-

gica do Partido Conserva-
dor. Rhodes Boyson não é
um jovem oportunista que"vai na onda". Tem 52 anos.
Nasceu num meio popular,
no seio de uma família tra-
balhista de esquerda, teve
responsabilidades no Partido
desde a idade de 21 anos,
em 1947; deixou-o em 1964,
denunciando a burocrati-
zação crescente da socieda-
¦de. Três anos mais tarde,
adere a Partido Conserva-
dor. Toda a sua vida foi
professor, depois diretor de
estabelecimento de ensino
secundário. Só se elege
deputado em 1974. E o con-
trário de um produto da
classe dirigente, de um po-
litico de carreira ou de um
maitre penseur.

O paradoxo da presente
situação, explica ele, é que
os conservadores hoje reto-
mam o combate tradicional
da esquerda em favor do

bem-estar e da liberdade,
porque a esquerda abando-
nou essa luta para realizar
sociedades que, em graus
diversos, são burocracias
despóticas. Centre Forward
é, em inglês, nada mais na-
da menos que o nosso "pon-
ta de lança" num time dc
futebol. O politico moderno
deve sor ponta de lança, is-
to é, o que marca o.s gols,
ou, para falar como Teng
Hsiao-ping, ser o gato que
sabe pegar os ratos. A inex-
tricável intolerância direi-
ta-esquerda deve ser ultra-
passada a partir do centro,
mas para a frpnte — o "li-
beralismo avançado" de
Giscard d'Estaing. Revalori-
zar a livre empresa, levar
remédio aos gigantescos er-
ros de investimento de todo
Estado dirigista, retornar â
concorrência e ao mercado,
esses são os temas de Boy-
son, que subtitula seu livro:"Uma programa radical
conservador. Radical é em-
pregado aqui no sentido eti-
mológico, aliás comum ao
francês e ao inglês: "que
destrói o mal pela raiz; que
trabalha para a reforma
completa, absoluta, da or-
dem política no sentido de-
mocrático" (Littré).

Quanto' a "conservador" e
a "liberal", muito ao con-
trário, seu sentido não é ab-
solutamente o mesmo em
inglês e em francês, o que
é fonte de inúmeros
mal-entendidos. Um "con-
servador", em inglês, não é
forçosamente alguém que
quer conservar tudo. E' es-
sencialmente alguém parti-
dário da livre empresa, do
mercado, das liberdades in-
dividuais e das liberdades
locais contra o Estado. O"liberal", inversamente, so-
bretudo nos EUA, é aquele
que é pela planificaçáo, in-
tervenção do Estado, déficit
orçamentário do Estado,
portanto uma taxação pesa-
da, transferências sociais
sistemáticas, nacionalização
d á medicina, centralismo
contra a iniciativa, dirigís-
mo contra o mercado e ga-
rantismo contra a concor-
rêncla. Portanto, exatamen-
te o oposto daquilo que en-
tendemos por liberal.

De fato, os, "neoconser-
vadores" ingleses ou ameri-
canos são o que chamamos
aqui de "neoliberais", e os
"liberais" americanos cor-
respondem, grosso modo, à
nossa esquerda não comu-
nista, mas não sem simpa-
tias comunistas às vezes: os
"liberais" americanos cai-
ram alegremente na arma-
dilha chinesa, sob Mao

Tsc-tung. i Visto o contexto
americano, conservo aqui o
sentido americano, com as-
pas).

Nos EUA, com efeito, o
fenômeno ríeoconservador
assumiu em alguns meses
uma amplidão notável. A
recente revolta do.s callfor-
nlanos, contra o excesso
de taxação predial e terri-
torial, propaga-se para ou-
tros Estados. Ninguém, nus
EUA, há uns seis meses, te-
ria ousado contestar o au-
mento continuo do imposto
sobre as mals-válias: hoje,
as pessoas o contestam em
princípio! A palavra "libe-
ral", conta o correspondei.-
te do Gua>'dian, tornou-se
quase injuriosa. O muito
"liberal" The New York Ti-
mes publica em seu suple-
mento dominical (três mi-
lhões de exemplaresI um
artigo elogioso sobre o Ins-
tituto Hoover da Universi-
dade de Stanford, um
think-tank que passava até
então por bastião reacioná-
rio. Artigo (23 de julho de
78) triplamente caracteris-
tico: é assinado por um an-
tigo participante da "nova
esquerda", Kenneth Lamo-
th; mostra que o conserva-
dorismo se torna respeita-
vel no plano intelectual e
científico; mostra que este"neoconservadorismo" não é
intolerante io que nem
sempre era o caso do "libe-
ralismo" americano do tem-
po em que era a ideologia
dominante i: com efeito, a
Hoover Institution recebe"liberais" como S y d n e y
Hook e Seymour Lipset.

Mas o mais atorrioante
sintoma da 'reversão da ten-
dência na opinião pública
americana, ou, diria eu, de
sua busca sob outra forma,
é o sucesso do livro do an-
tigo Ministro do Tesouro de
Nixon e de Ford, o antigo"czar" da energia em 1973,
William Simon. Este livro,
A Time For Truth (A Hora
da Verdade i, que se encon-
tra há vários meses na lista
dos best sellers, é um libelo
circunstanciado e preciso.
Acusadas: a intervenção do
Estado na economia e as
imposturas do Estado previ-
denciário, que, sob pretexto
de redistribuir a riqueza aos
pobres, a redistribui de fato
às classes médias, e princi-
palmente... aos que a redis-
tribuem: os onerosos buro-
cratas das inúmeras "agên-
cias" federais.

Assim, as punções fiscais
e ás perseguições que debili-
tam as empresas desestimu-
lam a atividade dos parti-
culares, não servem nem
mesmo para ajudar verda-

d"iramente os mais desfa-
vorecidos. O exemplo mais
gritante dado por Simon é
o da bancarrota de Nova
York. O eslublishmcnt "libe-
ral" não cessava de bradar
que Nova York fora arrui-
nada socorrendo seus po-
bres. e que portanto era ne-
cessário que o pais inteiro
socorresse Nova York. Si-
mon demonstra, com o
apoio dos números, que o
déficit em que cairá a cida-
de de Nova York, apesar de
extorquir seus contribuintes
mais do que qualquer outra
cidade, provinha dos privi-
lcgios fantásticos <>m sala-
rios, horários de trabalho,
regimes de aposentadoria
de seu gigantesco e todo-po-
deroso exército de revolu-
cionários municipais, poli-
ciais, bombeiros, lixeiros,
professores, motoristas de
ônibus, isto é, as classes mé-
dias.

Nos EUA. de 1965 a 1975,
a.s despesas totais com aju-
da social aumentaram de
209 bilhões de dólares. Se
se tivesse distribuído esses
209 bilhões (não a botalida-
de, somente o aumento) en-
tre os 25 milhões considera-
dos pobres, teria cabido cer-
ca de 8 mil dólares por ca-
beca, 32 mil por familia de
quatro pessoas, o<u seja,
uma bela renda: portanto
não haveria mais pobres.
Ora, eles estão ai mesmo.
Para onde foi o dinheiro?
Principalmente para as
mãos dos que aconselham
os pobres.

¦ ¦ ¦
A economia americana é

bem mais burocrática do
que se pensa. As repartições
expedem todo ano às em-
presas cerca de 10 bilhões
de formulários para serem
preenchidos, isto é, 57 mil
27 páginas de questionário
para cada empresa, qual-
quer que seja sua dimensão.
O custo de preenchimento
dessas folhas, para as pe-
quenas empresas somente, é
de 15 a 20 bilhões de dóla-
res por ano. O resultado ê
que esse delido administra-
tivo produz verdadeiros de-
sastres, como em 1973/1974,
durante a crise da energia,
a desorganização da distri-
buição da gasolina, as lon-
gas filas de automobilistas
junto às bombas, devidas
exclusivamente a regula-
mentos governamentais ab-
surdos e que uma campa-,
nha da imprensa se apres-
sou a atribuir aos "comiplôs
das companhias petrolife-
ras". O livro de Simon está
cheio de exemplos concre-
tos.

Antes de um neocon_er-
vadorismo, trata-se, no
mundo inteiro, de uma es-
pécie de emergência do rea-
lismo econômico, comum a
quase todas as famílias po-líticas e portanto largamcn-
te nào-ideológico ou transi-
deológlcó, Não se pode con-
.sumir mais do que se pro-
duz. descobre de repente
Luciano Lama, dirigente
sindical comunista Italiano,
ou, segundo sua elegante
trouvallle, "o salário não é
uma variável independên-
te". E. na França, o secreta-
rto-geral da C. F. D. T,
(Confederação Francesa
Democrática do Trabalhot
Edmond Maire, em seu no-
tável discurso sobre a "re-
centragem" (leia-se: "eflcá-
cia") da ação sindical, sem
renegar nenhuma de suas
p o s iç õ e s anticapitalistas,
soa. ele também, "a hora
da verdade" econômica: "E
depois, os assalariados co-
nhecem a profundidade da
crise. As respostas de pura
propaganda, a falta de co-
ragem politica para expor
as dificuldades não os enga-
nam mais. Eles admitem
cada vez menos que lhes
respondam que a nacionali-
zação será o remédio para
encontrar mercado para a
siderurgia, ou que a rarida-
de do petróleo não é um
problema sério, porque os
depósitos das companhias
estão abarrotados — esta
pérola está num editorial
de VHumanitè de 15 dias
atrás; eles não admitem
que o debate sobre os pro-
blemas reais da sociedade
francesa seja adiado para
mais tarde, continuando co-
mo tática política a ocu-
pação dominante do período
e não somente no M. R. G."Movimento dos Radicai6
da Esquerda".

Somente esta citação bas-
teria para provar que o
neo-realismo econômico não
coincide nem com o conser-
vadorismo imobilista nem
com a direita clássica. Ve-
mos manifestar-se contra
as burocracias • estatistas o
mesmo fenômeno d e re-
jeição popular nos sistemas
capitalistas e nos sistemas
comunistas. Também é cedo
demais para dizer se se tra-
ta de uma corrente "reacio-
nária", salvo neste sentido
mssmo de que é efetiva-
mente uma reação, talvez
mesmo com excesso, contra
o controle do Estado sobre
a economia.

O escritor Joa1vFr._1.coi3 Rcvel 4
comentarista de L'Express, de Paris.

A CHINA
EM
QUADRINHOS

Enio Caretto

O 

jornal de maior circulação na China é um ta-
blóide de quatro — excepcionalmente oito —
páginas, proibido aos estrangeiros, A Informa-
ção, publicado pela agência oficial de imprensa,

com uma tiragem de 9 milhões de exemplares. O fato de
ser proibido aos estrangeiros não é anormal: eles só podem
comprar ou ler três das centenas de diários e semanários
impressos naquele país, O Povo, Clareza e Bandeira Ver-
melha, todos do Comitê Central do PC. A imprensa re-
gional e provincial, especialmente, é protegida como se-
gredo de Estado. Sabe-se das notícias através do rádio,
da televisão e dos viajantes.

Em compensação, qualquer livro, e sobretudo qualquer
história em quadrinho, está à disposição do turista. É pos-
sivel que lhe dêem histórias em quadrinhos no 'avião, no
trem, no hotel, nos escritórios, nas fábricas, nas comunas
e nas escolas. São encontradas à venda nas livrarias e nos
correios (as bancas de jornal são poucas e pobres), e
para empréstimo nas bibliotecas. A sua difusão é superior
à de qualquer rádio (a televisão ainda está em seus pri-
mórdios) ou livro. Um sociólogo diria que as histórias em
quadrinhos constituem o tecido cultural que interliga a
China, e na verdade têm uma dignidade e oficialidade des-
conhecidas no Ocidente.

Na China "pós-Mao", convalescendo das febres da re-
volução cultural e furiosa com a vergonha da "camarilha
fascista dos quatro de Xangai", faltam dados precisos e
atualizados sobre o número e as tiragens dos quadrinhos.
Evidentemente, os temas são milhares, e abrangem desde
a história antiga do país até a "Segunda Longa Marcha",
isto é. a programação para o ano 2000 anunciada em
meados deste ano pelo Presidente Hua Kuo-feng. Em Pe-
quim, se imprimem mais de 40 milhões de exemplares
anuais, e om Xangai quase 20 milhões. São significativos
alguns dados de uns 10 anos atrás: 3 milhões de exem-
plares vendidos de Destacamento Vermelho Feminino, 2
milhões de Lei Feng.

Os quadrinhos chineses são, essencialmente, de três
tipos: para as escolas elementares, com ideogramas ain-
da não aprendidos ou de leitura mais difícil, e por con-
seguinte com o fonema relativo em caracteres latinos;
para todos, com não mais de mil ideogramas fuma pessoa
culta conhece 5 mili. escolhidos entre os mais usados;
e ainda para todos, mas não com desenhos, e sim com
fotogramas de filmes (a técnica da fotonovela é muito
pouco apreciada). Característica constante é a legenda
explicativa, densa e longa: o "balãozinho" com os diálogos
dentro quase nunca é usado, a não ser, muito raramente,
para exprimir algum pensamento oculto dos personagens.

Aos estrangeiros, acostumados a uma extraordinária
variedade de quadrinhos, os quadrinhos chineses, estáticos
e uniformes, causam surpresa. Como escreveu o ilustre
sociólogo Jean Chesneaux: "No Ocidente, os quadrinhos
se apresentam como síntese fascinante de todo o patri-

mònio cultural das sociedades industriais desenvolvidas."
Estes tém conteúdos ideológicos mais ou menos abertos,
mas também facilmente individualizáveis. A diferença dos
quadrinhos chineses não está tanto em sua extrema ideo-
logização quanto em sua finalidade pedagógica. São mais
abertamente instrumentos didáticos e propagandísticos
que os nossos: de onde a impressão de conformismo e
repetição.

Os quadrinhos chineses não têm super-homens nem
acontecimentos mágicos, ignoram o sonho e a fantasia,
o horror e os mistérios. Não são tiras americanas, com
o mesmo personagem que volta em todas as histórias.
Se uma série se estende, é apesar disso completa, e ter-
minará no álbum número cinco ou no álbum número 10.
Do mesmo modo, os quadrinhos chineses dão tanta impor-
tancia à narrativa quanto às imagens: quem os lê tem
de concentrar-se nas legendas, e o desenho torna-se se-
cundário. Notam-se a falta de estilização e dinamismo
gráfico, e o recurso a elementos étnicos, locais, de compre-
ensão e êxito imediatos.

Vi homens e mulheres, meninos e velhos, curvados
sobre os quadrinhos em lugares tão diversos como o Pa-

lácio dos Pioneiros cie Xangai e a fábrica de tecidos de
Hangchow, a biblioteca da comuna "Sempre Verde" de
Pequim e a coberta de um navio. Liam-nos acompanhan-
do as palavras com o dedo e fazendo comentários em voz
alta, e quando acabavam trocavam-nos. O comércio dos
quadrinhos usados é florescente: proporcionalmente às
rendas, são caros. Custam de 12 fen iCr$ 1,20) a 35 fen
(Cr$ 3,50i, que são o preço de um quilo de couve e meio

quilo de porco, respectivamente. O salário médio de um
operário chinês é de 60 yuan, isto é, Cr$ 700 por mês.

Para uma população rural que está lentamente se
alfabetizando (e constitui a maioria dos chineses), os
quadrinhos são oreíeriveis aos livros sob todos os pontos-
de-vista. O pocer compreende que os quadrinhos repre-
sentam um veículo de informação e doutrinação insupe-
rável, e os usa como tal. Em certa medida, os quadrinhos
são e serão um precioso termômetro das mudanças politi-
cas na China. Na época da revolução cultural, por exem-
pio, o "policial" Seguindo as Pistas foi retirado de cir-
culacão, porque se considerou o gênero "burguês e revi-
sionista", pertencente à "linha negra" de Liü Chao-chi.

Os quadrinhos de hoje refletem perfeitamente a re-
viravolta ocorrida na China após a morte de Mao. A su-
premacia da política sobre a economia foi substituída por
uma coexistência pacifica; o degelo cultural exerce seu
fascínio discreto até sobre o Exército; fala-se menos de
dogmas e mais de méritos; afirma-se que "revolução

também quer dizer bem-estar". Na onda do desmantela-
mento da "Camarilha dos Quatro", reabilitam-se as per-
sonalidades mais insignes, como o Vice-Presidente Teng
Hsiao-ping, lider dos tecnocratas. E portanto lógico que
a biografia do falecido Premier Chu En-lai, patrono da
modernidade e da tolerância, seja um bestseller entre

os quadrinhos.
¦ ¦ ¦

Enquanto na revolução cultural o herói era o Parti-
do, ou o coletivo, ou a massa, hoje é novamente o indi-
víduo — do pioneiro de 12 anos a Mao Tsé-tung. o "gran-

de timoneiro" em pessoa — que reassume em si as qua-
lidades do homem e do Estado socialistas. Insiste-se num
dos seguintes objetivos: ou a denúncia dos erros do Kuo-
mitang e da "quadrilha de Changai" ou o elogio das
"quatro modernizações", isto é, o progresso na agricultu-
ra, na indústria, na tecnologia e no setor militar. E são
sempre edificantes, sem desvios de nenhum gênero, e
muito menos sexuais.

A voga dos quadrinhos é tal, que nos últimos anos a
sua técnica se estendeu até aos manifestos, aos posteis e
aos ta-ze-bao. Entre os primeiros, são muito difundidos
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História em quadrinhos com Chou En-lai no papel principal
os que contam o nascimento do marxismo e do leninismo;
os que mostram os modelos produtivos a imitar, como as
jazidas petrolíferas de Taching; os que ilustram as obras
de assistência social, a começar pela ginástica de grupo
ao ar livre. Entre os últimos, continuam a ser históricos
os ta-ze-bao de denúncia da viúva de Mao, Chiang Chihg,
chefe dos "quatro". A técnica dos quadrinhos é funda-
mental na transmissão da mensagem dominante na Chi-
na, segundo a qual Hua é o continuado!* do maoismo.

E' velha a polêmica para saber se os quadrinhos são
ou não são alheios à cultura chinesa tradicional. Na ver-
dade, se não quadrinhos, pelo menos séries de imagens
concatenadas em uma história já eram comuns no sé-
culo XV, na dinastia Ming. A moral confuciana foi pro-
pagada por esse meio. como demonstram as 24 Histórias
de Piedade Filial. E o filão foi ampliado pelo budismo,
até os romances populares de fins do século passado. A
única intromissão tangível de estrangeiros íoi a dos in-
gleses de Xangai nos anos 20 e 30, modificada dc qual-
quer forma segundo as exigências dos proprietários de
terra.

A reviravolta comunista, nascida e amadurecida em
Yenan, centro da luta contra Chiang Kai-chek, primeiro,
e da resistência contra os japoneses, depois, consiste em

impor a chamada "linha de massa" da arte, eliminando
a elitista. Escritores e desenhistas foram convidados a
produzir quadrinhos "a serviço do povo" e "acessíveis ao
povo", a inspirar-se nos jornais murais, nas cartas dos
camponeses e dos soldados, e a submeter seu trabalho ao
julgamento da aldeia ou do bairro antes de publicá-lo.
Um dos autores mais famosos, Tsun Lin, afirma que os
leitores muitas vezes querem o rosto do herói em primei-
ro plano, e também com extrema precisão nos detalhes.

Politica à parte, entre os quadrinhos da moral con-
fuciana e os do maoismo não há muita diferença. Os pri-
meiros podem contar a história de um garoto que, para
matar a fome da mãe pobre, estende-se em pleno inverno
sobre a superfície congelada de um lago, derrete um pon-
to com o calor de seu corpo e põe-se a pescar. Os segun-
dos podem falar, ao contrário, do jovem que, para liber-
tar os camponeses do patrão escravizado!*, penetra no
arsenal deste, leva as armas, junta-se aos guerrilheiros
e morre combatendo contra um "senhor da guerra'*. Mas
ambos são castos, "positivos" e fabulescos.

Enio Caretto escreve para Tintti Libri, da Roma. onde esta artiqo foi publi-
cido originalmenli.
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t ENTREVISTA COM *Os rapazes de hoje são oprimidos pelaMARC CHAGALL grandeza das coisas de arte do passado*



Quem voa
com quem

gosta, está
entre amigos.

E isso você nota
quando voa Vasp.

Percebe que cada ele-
mento da nossa equipe
procura tomar sua via-
gem sempre agradável.

E, se você fica satisfeito,
a gente se sente amplamente
recompensada E o melhor,
agora na Vasp você voa no

Boeing Super 200, o jato mais
moderno e confortável em vôo no

Brasil. Mas esse clima cordial, que
só o pessoal da Vasp oferece, não

acontece só em nossas aeronaves.
Acontece mesmo nas coisas que você não

vê Porque, onde existe um funcionário
da Vasp, existe alguém fazendo o que gosta

Onde você voa com quem gosta.

Gente que gosta do que faz
só fica satisfeita com a perfeiçãodo que faz.
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AMAZÔNIA CONQUISTADA
A: destruição do índio brasileiro,
Sgolndò Lord Snowdon, ex-marido

^irícesa Margareth, e os repor-
fesíngleses do Sunday Times

v.MARIO AGOSTINELLI/
lffffÊ§í:Á GONDIM

¦Eleilôíii escultor peruano que apren-
^íe_ -a.:não mais arrancar barba de
:;;.ministro. Ela, editora de um quem é

Jtyuem da sociedade brasileira, não
É|gosta de darsfartvs a ninguém

1MODELOS'Nem 
toda pessoa bonita serve para

^modelo. É preciso saber quando in-
$stjr,e quando desistir. Em Nova lor-
tqüe, os manequins estão à venda,
•mais que os produtos anunciados

MARC CHAGALL
Aos 91 anos, em Florença, a cidade
para a qual fez uma pública e teatral
declaração de amor. Do grande pin-:tor,:dizia Picasso: "Tem um anjo na

'Cabeça"

CULINÁRIA
Com quantos pratos se faz um jan-
ijar? Depende de sua imaginação e
criatividade. Veja as idéias de hoje
apenas como sugestão. Crie a partir
daí e faça sucesso

JOGOS
Xadrez, bridge, cruzadas, etc.

HORÓSCOPO
Asemana, por Jean Perrier

VERÍSSIMO
A Visita do Anjo

10

18

28

32

36
37
38

CAPA
Óleo de Marc Chagall, No Circo, 1976

DOIS PONTOS
OS 91 ANOS DA JUVENTUDE DE CHAGALL

"Muita 
gente 9e espanta

porque eu pinto figuras
flutuando ou pousadas nos
telhados. Mas, se o faço, é
porque, quando menino,
no gueto de Vitebsk, vivia
em casas muito acanhadas,
entupidas de gente (eu
tinha oito irmãs e um
irmão), casas amontoadas
umas sobre as outras, de
tal modo que, para ver o
céu, ou um pouco de verde
e uma paisagem mais
ampla, eu precisava subir
no telhado... Minhas
figuras esvoaçantes
exprimem apenas o meu
desejo de liberdade."
Mesmo sentido, na
juventude, a liberdade no
telhado, Marc Chagall
sustenta que o artista, se
não é bom e não se sente
feliz com a sua arte e a sua
vida, não é um artista
realmente sincero. Na
verdade, talvez seja um
incorrigível idealista, de
quem a poetisa Raissa
Maritain, mulher do
filósofo Jacques Maritain,
disse em versos haver
chegado da Rússia
"trazendo violinos e rosas''.
Violinos, rosas e todo um
mundo familiar que ele
apresenta de maneira nova:
os peixes de ouro e os
pássaros azuis; os jumentos
vermelhos e as cabras
verdes; os picadeiros dos
circos; os anjos e os
amantes que dançam ao
som dos violinos;
fragmentos de cidades
russas que emergem do
fundo de uma
paisagem parisiense; os

profetas da Bíblia, Moisés,
Cristo, Don Quixote e
crianças. Segundo o crítico
francês Jacques Michel,
Chagall pinta como Joyce
escreve: "Nós estamos
ontem, nós estamos hoje,
passado e no presente
fundidos".
Vivendo até os 27 anos,
num mundo impregnado
de religião e de folclore,
onde a Bíblia era o único
livro de referência, sua
chegada à Paris, em 1910,
provocou um choque em
sua pintura que, por sua
vez, deixa estupefato o
poeta Apollinaire. Este, em
visita ao seu atelier, olha
seus quadros e cai numa
gargalhada, acompanhado
pelo pintor. Finalmente
consegue dizer uma única
palavra: 

"Sobrenatural".
"Foi Apollinaire"
confessou várias vezes
Chagall "quem me fez
levar a Berlim a minha
primeira exposição
individual, em 1914, pouco
antes da guerra que logo
estourou."
Em Paris, confessou
Chagall que 

"a luz
explodiu como uma
centelha de liberdade, de
revolução". Ligou-se ao
grupo dos surrealistas — os
escritores Blaise Cendras e
Max Jacob. os pintores
Fernand Léger, Modigliani
e André Lhote — e no ano
seguinte de sua chegada foi
aceito no Salão dos
Independentes. Em Paris
descobria sua linguagem
pictórica tendo como fonte
de inspiração a Rússia.

Hoje, aos 91 anos. é
considerado o maior artista
vivo. Mora em Saint-Paul
de Vence, no interior da
França, país que lhe deu a
Legião de Honra, depois
que pintou, por insistência
do então Ministro da
Cultura André Malraux, o
teto da Ópera de Paris:
"Era a primeira vez que
o Governo francês me
encomendava um trabalho.
E era a primeira
oportunidade que eu
encontrava para
demonstrar minha gratidão
por este país admirável. Eu
quis retribuir a
hospitalidade francesa, mas
o Governo aumentou ainda
mais a minha dívida,
dando-me a Legião de
Honra."
Seus 90 anos, completados
em julho do ano passado,
foram celebrados com um
concerto patrocinado pelo
Presidente Giscard
d'Estaing, do qual
participaram músicos como
a soprano Galina
Wischnetskaia. o flautista
Jean-Pierre Rampal e o
violonista Isaac Stern.
Além da exposição
Mensagem Bíblica de
Marc Chagall. no Museu
Nacional de Nice.
Terminadas as festas, o
pintor voltou ao trabalho.
E. em Florença. como
conta o correspondente
Araújo Neto. na página 26.
falou aos jovens. Ele. que
nunca deixou de ser um
jovem.

Maria Lúcia Rangel
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CARTAS
DEFESA DA POLÍCIA

• A Revista do Domingo (27/8) publicou carta da
Sra Maria Vilma Travassos Sarinho, na qual a mis-
sivista diz que a repressão policial não é uma téc-
nica recomendada para o combate ao tóxico. E,
voando nas asas da imaginação de uma provável
passageira de disco voador, propõe 

"um plano de
psicoprofilaxia" (sic) destinado a motivar os-pais,
esquecendo-se, no entanto, da figura principal da
questão - o traficante — para quem os lucros
fabulosos oriundos de sua ação criminosa de-
vem estar acima de sonhos de pessoas ingênuas
e bem-intencionadas.

Sou de opinião, portanto, que o problema dos
tóxicos não pode prescindir da ação policial, pois o
seu estágio atual é de tal maneira alarmante que
chega a ser ridículo preconizar normas teóricas
para resolvê-lo. É claro que não basta a ação de
uma polícia despreparada profissionalmente,
desaparelhada e com salários de fome — no meu
entender, o maior estímulo à corrupção - para
que os efeitos dos entorpecentes sejam pelo
menos atenuados, já que é quase impossível exter-
minar essa chaga que aflige a família brasileira.

É preciso, acima de tudo, que o problema seja
encarado com seriedade e que o Governo procure
dotar o aparelho policial. de condições e meios
capazes de reprimir a ação criminosa de gangsin-
ternacionais que atuam nos nossos centros ur-
banos, as quais usam sofisticados processos para

o aliciamento dos jovens ao vício e dependência de
tóxicos, processos esses que só podem ser com-
batidos com medidas reais.

É imprescindível, também, que o povo com-
preenda que as idéias hipócritas de não repressão
policial só interessam à própria máfia dos tóxicos,
bem como é falso atribuir-se a meros desajusta-
mentos familiares o crescente consumo de nar-
cóticos e os crimes deles advindos. São argumen-
tos de quem desconhece em toda a sua profun-
didade, penso. Expedido Daniel Cordeiro - Rio de
Janeiro.

DEFESA DOS POMBOS

• Gostaria de fazer uma crítica à carta Pombos
Perigosos publicada no dia 24/9/78. Seria opor-
tuno lembrar que a partir da Idade Moderna o
homem intitulou-se criatura central do universo e
vem modificando tudo a seu bel-prazer, ignorando
a existência de outras vidas ao seu redor. Com o
advento do materialismo e a conseqüente so-
ciedade industrial, ele vem desrespeitando todas as
leis naturais que há 4 milhões de anos subsistem no
planeta Terra.

Acho a atitude do Sr Ernani, de destruir os
pombos, desmerecedora e antinatural. Eles nada
de mal fazem ao homem. Pelo contrário, até mes-
mo embelezam as terríveis construções feitas pelos
homens e que nos amedrontam, nos insensibili-
zam, no Centro da Cidade e outros locais.

UMAÓTICATEM OBRIGAÇÃO
DE FAZER O MELHOR EM ÓCULOS

p,SFÉB\C*

ULTBAVUE

SÃO AS MELHORES LENTES DO
MUNDO - COM A EXATIDÃO

PACIELLO
visconde de Pirajá, 487 Lj. 104 - Tel. 287-9449

R. Uruguaiana, 55- Gr. 907/8/9 -Tel. 221-9149

Se, porventura, o problema é a ornitose, acho
que seria mais válido que ele se preocupasse com
todos os problemas e danos que o próprio homem
vem causando a si próprio. Há doenças muito mais
perigosas e passíveis de ser contraídas por qual-
quer pessoa que esteja dentro deste emaranhado
de consumo e prejuízo que é a nossa sociedade
atual, predatória e irracional. Voltemos um pouco,
antes que seja tarde, aos nossos sentimentos do
que é inerente ao homem. O amor e respeito a
todas as criaturas é a lei. Não podemos burlá-la,
pois os prejudicados seremos nós mesmos. Lúcia
Cristina Lima Torres — Rio de Janeiro.

CORRESPONDENTES
Tenho 16 anos, 1,65m de altura, cabelos e

olhos castanhos. Faço o curso secundário e gos-
taria de me corresponder com brasileiro em inglês.
Do que gosto mais é de animais. Adina Avraham,
Livik Str. 2/12, Ein-Ganim - Petah - Tikva -
Israel.

Quero me corresponder com jovens. Sou
brasileiro, tenho 14 anos, gostaria de me corres-
ponder com pessoas de ambos os sexos e de
preferência que fossem de outros países, para
troca de selos, revistas, cartões postais. Meu novo
colega pode falar do portugês ao italiano. Alexan-
dre Silva Andrade, Rua Ministro Raymundo Bo-
cayuva da Cunha, 64, Bl. 2, Apt. 403, ZC-30,
20 000 — Rio de Janeiro.

TAXA DUPLA
O público deveria tomar conhecimento do

Decreto-Lei n° 244, de 4/2/1938, assinado por
Getúlio Vargas e que estabelecia em seu Art. 2° "A

taxa de serviços municipais representa a contri-
buição devida pelos munípices para o custeio dos
serviços de limpeza pública e remoção de lixo; de
vigilância pública e os de socorro, assistência
médica, dentária e hospitalar prestados gratui-
tamente". Mais do que isso, talvez fosse o caso de
publicar a íntegra desse Decreto para fazer uma
série de perguntas aos leitores, entre as quais: 1)
Estamos pagando a tarifa de Lixo duas vezes? 2)
Qual a tarifa de Lixo em vigor? As melhores res-:
postas serão publicadas e os leitores contemplados
com assinaturas de cortesia (...). Nilton Carvalho
da Silva — Rio de Janeiro.

As cartas serão
selecionadas para
publicação no todo
ou em parte entre as
que tiverem assi-
natura, nome com-
pleto e legível e en-
dereço que permita
confirmação prévia.
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A Revista do Domingo
figura no IVC através do

Jornal do Brasil. Consulte
as "Notas Explanatórias".

ESTANTES: em ja carandá, cerejeira, e laqueados,
ótimo acabamento.

GERDAU CRIOU PARA VOCÊ
Divisória de ambientes, Bar,
Biblioteca, Televisão, Som.
Escrivaninha e o que sua imagina
ção criar.

ÚNICA FIRMA ESPECIALIZADA
Traga as medidas e receba hoje mesmo a sua estante.
À vista a preço de fábrica. Em 4 vezes iguais ou em
12 meses, sem entrada. É claro, seu crédito é imediato.

LOJAS SÓ ESTANTES
BOTAFOGO:!Praia de Botafogo, 210 - Tel.: 226-5048
MÉIER: Rua Dias da Cruz, 409 - Tel.:229-4430
VILA IZABEL: Av. 28 de Setembro, 318 - Tel.: 238-3598
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LOJAS SÓ ESTANTES
MADUREIRA: Av. Min. Edgard Romero, 338 - Tel.: 390-2174
MADUREIRA: Av. Min. Edgard Romero, 420 - Tel.: 391-7452
VAZ LOBO: Estr. Vicente de Carvalho, 245 - Tel.: 391-3699
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TELEVISÃO Maria Helena Dutra

Que país é este ?
• A pergunta, outra vez, se impõe.
Basta ver os diários anúncios vei-
culados ná televisão carioca para
repetir Francelino Pereira ante a tanta
ilusão criada e realidade planeja-
damente falseada. De acordo com a
ótica comercial em vigor, a família
brasileira é vagamente anglo-
saxdnica, cada vez tem mais louros,
vive em apartamento com piscina,
joga tênis, tem altíssimas contas em
banco, possui terrenos em frente ao
mar, faz a prova da janela depois de
ter mudado o pneu de um de seus
múltiplos carros com o macaco in-
fiado. E só pensa em levar vantagem
em tudo.

Nem a propaganda institucional,
feita por diversas entidades do
Governo, foge ao padrão da utopia
dirigida. No momento, ele é visto em
várias campanhas de díspares ob-
jetivos. Uma delas ensina o povo a
comprar carne com selo de fiscali-
zação. Só que os locais, onde a mer-
cadoria é vendida, são um primor de

Lgifc s~y—\

higiene e ordem. Devem ter sido fil-
mados na Dinamarca, portanto. Em
outra, mais uma vez, divulga-se o
Mobral. Os adultos analfabetos,
porém, que'o procuram são fortes,
vigorosos, com belas dentaduras e

roupas novas. Não estudaram antes,
ao que tudo parece indicar, por pura
preguiça. Uma terceira, alerta contra
as conseqüências de acidentes do
trânsito. 0 médico e a vítima encon-
tram-se em exemplar hospital dotado
de todos os confortos e de magnífico
equipamento. Estritamente limpo e
com enfermeiros impecavelmente
uniformizados. Uma visão, por isso,
altamente paradisíaca das unidades
de emergência e do INPS que, em
vida, conhecemos bem diferentes. Já
deixou de passar, mas era também
representativa do contexto, uma
outra produção sobre cuidados com a
criação animal. Os porcos, do filme,
eram todos claros, róseos e habi-
tavam uma imaculada pocilga. Se
beijados, no mínimo, virariam prin-
cipes.

E pertencem mesmo a um país
encantado que só as fadas da pu-
blicidade sabem criar. Uma caríssima
camada de ilusão que brilhantemente
pespegam num Brasil que, sempre
mais, fica difícil de identificar através
da televisão.

Vista sua
parede pelo
telefone.

As paredes mais
elegantes da cidade se
vestem pelos telefones
237-5757 e 257-5404.
Umas só gostam de papel
de parede, outras adoram
espelhos e cortiças, já
outras preferem painéis
fotográficos.

Nós temos tudo pra
satisfazer a todas.

Inclusive generosas
facilidades de pagamento.

ACAB' Revestimentos
Rua Miguel Lemos. 41. Grupo 304.

Os profissionais
da EKASA vivem
os problemas do
seu condomínio

com você.
Conte com «tes. Com o apoio da
estrutura EKASA e sua tradição

de 26 anos de bons serviços.
Fice mais fácil encontrar as

soluções necessárias.
Na EKASA, cada condomínio
tem um funcionário específico

para atendê-lo. Que vive de
perto os problemas do seu

prédio.
Para a EKASA, administrar é ter

-.-. contato humano.^ Ç) ,o
o
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PREÇO DA PRAÇA NOSSO PREÇO

ZOOm ^€or so 1.800, o par

Ultowye >8^C só3.800,oPar
\Am|^C yMQZ So3.900,opar
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Çom MULTIl£NS das
Óticas Brasil,eu preciso dei óculos só,
pra perto, meia distância, longe
e as lentes escurecem com o sol.
RIO:Centro:BuenosAires,210.BuenosAi res, 228. Gonçalves Dias, 75. Gonçalves Dias, 56. Mal. Florianõ, 102.
Pça. da Bandeira, 19. Copacabana: Copacabana, 722. Princesa Isabel, 323. Miguel Lemos, 44. Ipanema:
Vise. de Pirajá, 282. Tijuca: Saens Pena, 7. Conde de Bonfim, 307. Méier: Dias daCruz, 203. Frederico Méier,
19.Madureira:CarolinaMachado,442.CarolinaMachado,476.MinistroEdgard Romero, 239. Penha: Romei-
ros,80.CampoGrande:Cel.Agostinho,36.Niterói:S.Joãoesq.deUruguai.LopesTrovão,134.Cel.GomesMa-
chado, 21. Caxias: Av. Pres. Kennedy esq. Pça. Pacificador. Meriti: Assia Bedran, 78. Nova Iguaçu: Amaral
Peixoto esq. Nilo Peçanha. Barra Mansa: Joaquim Leite, 380. JUIZ DE FORA: Halfeld, 816. SÁO PAULO:
Shopping Center Ibirapuera. Augusta, 2118. Pamplona, 858. Marconi, 44. Av. Paulista - Conjunto Nacional.
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A jóia com diamantes é o
sonho de toda mulher. Mas
cada uma tem um momento
especial na vida em que
desejou com mais intensi-
dade ser presenteada, prin-
cipalmente por alguma pes-
soa querida, ou em come-
moração de uma data mar-
cante: aos 15 anos, no dia do
casamento ou noivado, quan-
do nasce o primeiro filho.

Descreva esse momento
especial, com imaginação e
criatividade. Redija uma car-
ta e relate o sonho, bem fe-
minino, de receber um
diamante. E participe do con-
curso promovido pela Revista
do Domingo e Adolpho Lutèce
Joalheiros. Em letra de im-
prensa ou datilografada, use
um mínimo de 15 (quinze)

NO NATAL
linhas, se manuscritas, ou 10
(dez) datilografadas. No
máximo, duas páginas com
20 (vinte) linhas cada uma.
Remeta o envelope com
nome, rua, cidade, Estado e
CEP (Código de Endereça-
mento Postal) para a Revista
do Domingo do JORNAL DO
BRASIL/Promoçâo Um Dia-
mante no Natal — Av. Brasil,
500 — Rio. CEP: 20 940.
Prazo: até o dia 24 de novem-
bro de 1978.

As cinco melhores cartas
serão escolhidas pela re-
dação da Revista do Domin-
go. Premiadas ou nâo, não
serão devolvidas e, uma vez
publicadas, os promotores
terão todo e qualquer direito

sobre elas, reservando-se
também o de resumi-las para
efeito de publicação. Os
nomes das cinco leitoras
serão divulgados juntamente
com as respectivas cartas, na
edição da Revista do Domin-
go do dia 17 de dezembro
próximo. As felizes pre-
miadas estarão merecendo
as seguintes jóias:
Io lugar: colar de ouro
amarelo, com centro de ouro
amarelo e branco, cravejado
de diamantes, no valor de Cr$
50 mil.
2o lugar: barrete de ouro
branco, totalmente cravejada
de diamantes, no valor de Cr$
40 mil.
3o lugar: anel duplo de ouro

amarelo, que pode ser usado
completo ou em duas peças
ambas cravejadas de dia-
mantes, no valor de Cr$ 14
mil.
4o lugar: anel de ouro
amarelo com centro em for-
ma de gancho cravejado de
diamantes, no valor de Cr$ 12
mil.
5o lugar: anel maleável de
ouro amarelo, com pavé de
diamantes, no valor de Cr$ 10
mil.

Os funcionários das firmas
promotoras, bem como seus
parentes diretos, não po-
derão participar da pro-
moção.

Adolpho Lutèce Joalheiros: Av. N. S.
de Copacabana, 647 cobertura 02.
Tels.: 255-0525 e 236-7069.
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Como no Velho Oeste
americanos, vaqueiros, prostitutas,

padres, exploradores, jogadores,
índios e pistoleiros invadem a selva

Mas aqui, em vez de cavalos
e carroças, a trilha é batida

por táxis aéreos

coaofitffM*
Anthony Armstrong Jones,
Lord Snowdon, ex-marido

da Princesa Margareth, passou alguns meses
no Brasil com a equipe do Sunday Times fotografando

esta reportagem, escrita por repórteres ingleses

Há 

uma enorme cruz de ma-
• deira em Namucura, mise-

rável vilarejo habitado
pelos índios xavantes, em
Mato Grosso. No crepús-

culo, quando o Sol salta sobre a
correnteza do rio das Mortes, linha
final contra o avanço da civilização
branca, e que os xavantes manti-
veram há alguns anos, eles cantam
calmamente. Invocam a proteção da
fé cristã dos conquistadores, num
apelo aos brancos, que poderia dar
certo, mas nunca deu.

Os xavantes retiraram-se len-
tamente, sob pressão dos coloni-
zadores. Durante algum tempo, ti-
veram êxito. Todo branco que
cruzasse o rio das Mortes até a inter-
minável e brilhante terra verde mais
adiante era morto. Richard Mason,
explorador e estudante de Medicina
em Londres, morreu assim em 1961.
Mas agora a riqueza da vastidão
amazônica está sugando os brancos,
como um vácuo. 0 ritmo desta última
grande expansão européia está
acelerando. Não há mais lugar para a
retirada indígena.

Parece implausível esta fronteira
ao longo do Norte de Mato Grosso e
do Amazonas. Os personagens são
tão velhos como os da conquista do
México ou do velho Oeste: vaqueiros,
prostitutas, padres, índios, expio-
radores, invasores, pistoleiros, barões
do gado e, em vez dos construtores
de estradas de ferro e os condutores
de diligências, construtores de ro-
dovias e pilotos de táxis aéreos.

Contudo, estamos em pleno
1978. Os europeus expandiram-se nas
grandes e férteis áreas do Novo Mun-
do desde Colombo: o primeiro en-
contro.de índios brasileiros e brancos
foi em abril de 1500. Os navios imi-
grantes foram abandonados, mas os
aviões 747e DC-10 ainda transportam
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italianos, portugueses, franceses e
suíços através do Atlântico.

Mas todo esse movimento
chegará ao fim no Brasil dentro de 15
anos. Depois disso, não haverá terra
fértil, mas regiões escassamente
povoadas deixadas aos reclamos dos
europeus. A Amazônia será a última
conquista branca. Com terra dis-
ponível a 25 libras esterlinas o acre, e
que pode ser comprada por telefone
até em Londres é fácil.

A escala é difícil de entender. Es-
ta Bacia virgem — "ficando um
pouco suja, mas ainda intacta", diz
um fazendeiro, e a imagem da

Amazônia seduzida é favorita nos
folhetos dos vendedores de terras e
nas pinturas murais nos escritórios de
Manaus — mede 3 mil 300km de lar-
gura desde o Atlântico até os Andes e
2 mil 700km da Venezuela até as
planícies do Brasil Central. Essas dis-
tâncias são as mesmas de Londres,
passando por Cairo, até o Leste de
Moscou. Seus 3 milhões de km2
fazem-na 20 vezes maior que a Grã-
Bretanha, com menos de um vige-
simo de sua população.

No chão, é o silêncio que su-
blinha a imensidão, a distância do
grito de um pássaro ou uma tempes-

tade com trovoadas. A selva é tão
densa que as árvores parecem cursos
dágua. A água está em toda parte. É
um quinto do volume de água doce
em todo o mundo. A Amazônia é
vasta. E rica. As reservas de madeira
foram avaliadas em 250 bilhões de
libras esterlinas, e juntamente com os
depósitos de estanho, minério de
ferro, ouro, bauxita e urânio cons-
piram para fazer com que até mesmo
os sauditas pareçam pobres. Os
minérios foram mapeados por um jato
Caravelle que fotografou a Bacia com
câmara multiespectrais (que dão
relevos em cores) em trechos de

10
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Dos 2,5 milhões de índios da região, só uns 100 mil
sobrevivem, mantendo suas festas e tradições. Aos poucos,
os imigrantes, como esta família polonesa, vão tomando o
que lhes resta

"*____6__

30km numa velocidade de 800km/h,
descobrindo, de quebra, um rio não
mapeado e com uma extensão de
600km.

Os garimpeiros de diamante e de
ouro há muito vagueiam pela área,
assim como os colhedores de nozes e
os caçadores de peles de jacarés e
jaguares. A extração da borracha
viveu seu boom na década de 1890,
pagou a construção de um teatro de
ópera em Manaus, e entrou em
colapso ante as plantações britânicas
na Malásia. Mas é como região
mineradora e de pecuária que vem

atraindo a conquista, abastecida pe-
los incentivos fiscais.

O preço mais selvagem é extor-
quido dos índios e seus amigos.
Obrigados pelo mau tempo a aterrissar
em Mereru, missão construída para
os índios bororós, encontramos um
túmulo recente.. Nele está o Padre
Rudolf Lunkenbein. Foi assassinado a
tiros por 12 pistoleiros de aluguel
contratados na vizinha cidade de
Barra do Garças, distante dois dias a
cavalo, 40 minutos de avião. Os pis-
toleiros vieram a cavalo. Galoparam
sobre o jardim de rosas de Lunken-
bein. Chamaram seu nome. Lunken-

bein saiu da sala de aula da missão e
ficou em frente à árvore que domina o
lugar. Quatro homens atiraram nele.

Um bororó, chamado Simon,
correu da sala de aula até o corpo. Os
pistoleiros também o mataram. Des-
viaram seus cavalos e foram embora.
Os homens que pagaram os pisto-
leiros vieram depois, de avião. Eram
grandes fazendeiros, mas queriam ser
ainda maiores. "Temos 200 mil acres
de terra de reserva para os bororós",
diz o Padre José Marinoni, o italiano
que substituiu Lunkenbein. "E os
fazendeiras querem a terra. Voam até
aqui, olham para nós fixamente.

dizem que terão nossa terra. E então
vão embora."

Os padres em Mereru esperam,
até que a terra seja roubada. Os
bororós esperam a extinção. Eles
cativaram o etnólogo Léyi-Strauss.
Os bororós eram pessoas de tal
delicadeza, que costumavam enterrar
seus mortos duas vezes, primeiro
cobrindo o corpo com galhos e
deixando-o no centro da aldeia, e
depois pintando os ossos e enterran-
do o corpo no meio da floresta. D0>

"Pouquíssimas 
pessoas são tão

profundamente religiosas, poucas



possuem um sistema metafísico de tal
complexidade", escreveu Lévi-
Strauss. Hoje, existem apenas 210
bororós. Eles sentam apaticamente;
sua religião lhes foi retirada pelos
missionários, até mesmo seus rituais
fúnebres lhes são negados, ficaram
em estado de choque. Todos eles
fazem arcos e flechas para serem
vendidos a turistas a 1 mil 500km de
distância, em Manaus.

Os índios xavantes são os mais
rudes. Seu chefe Manuel, impedido
de chegar até as autoridades em
Brasília por não usar terno, proibiu
qualquer deputado de pôr os pés
numa terra xavante, a menos que us-
sasse uma cobertura para o pênis,
penas nos cabelos e pintasse o corpo.
Até mesmo eles sentem uma profun-
da desesperança e medo. Mas apesar
da reputação, são anfitriões gentis.

Existem 15 cabanas em Na-
mucura, uma família em cada. São
feitas de colmo e madeira. Há uma
fogueira no centro, esquentando os-
sos para a comida, a fumaça filtran-
do-se pelo teto e mantendo os mos-
quitos afastados. O fogo é mantido
aceso toda a noite, um índio desliza
da rede e sopra a brasa, suavemente,
com o som de um leopardo dormin-
do. A tribo tem um rádio transistor e
um archote. Existem seis revólveres,
cada homem tem uma machadinha.
Cada mulher, uma enxada e um pilão.
As mulheres fazem o trabalho pe-
sado.

Os visitantes de cidades indi-
genas devem, segundo o costume,
levar presentes, e nós levamos facas,
tochas. Durante a noite, um índio en-
tra sorrateiramente na cabana para
esmolar, coisa que ele faz sem ver-
gonha, dizendo que o homem branco
foi quem os incentivou a isso desde o
começo. E de fato é assim que os
grupos de atração fazem o primeiro
contato com uma nova tribo indi-
gena', deixando camas, anzóis e facas
na floresta. Se os índios os aceitam,
pode ser feito contato, mas se não
aceitam, é uma advertência para que
os brancos vão embora. Tamanha é a
pressa de estabelecer contato com
novas tribos onde deverão ser cons-
truídas estradas, que os presentes
simplesmente são atirados em sacos
de helicópteros que sobrevoam as ai-
deias.

Os índios levantam com o Sol, às
5 da manhã, e vão dormir quando
começa a noite. São agudamente
sensíveis ao barulho dos invasores
quando eles chegam em busca da
terra dos xavantes. O barulho dos
brancos é inequívoco: o ronco de
uma turbina Huey de helicóptero, dos
jatos que trazem os homens de São
Paulo, que vêm ver o que compra-
ram, o rosnar de uma escavadeira
Caterpillar.

Existem tribos completamente
ignoradas pelos brancos nas fron-
teiras colombianas e venezuelanas.
Mas elas conhecem os brancos. "Oh,

sim", diz Mario, primo do chefe."Sabíamos tudo sobre vocês, antes
de vocês nos encontrarem. Sabíamos
dos aviões, dos barcos, da fumaça no
horizonte, a caça ficando cada vez
mais rara, quanto mais perto vocês
chegavam. Animais com feridas de
bala. Depois os presentes, deixados
no mato. E o encontro final. Sempre
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Tratores do multimilionàrio DanielK. Ludwig derrubam árvores

soubemos que os brancos viriam.
Não existe tribo tão isolada que não
saiba disso".

E este contato é quase sempre
fatal. Houve provavelmente 3 milhões
de índios no Brasil, quando Cabral
chegou, em 1500. Hoje, são menos
de 100 mil. Os índios, esplêndida-
mente adaptados e equilibrados no
seu isolamento, são tragicamente
vulneráveis a doenças, álcool e des-
moralização. Os colonizadores, há
muito tempo, exploram essas fra-
quezas. Cobertores infectados com
varíola e açúcar misturado com ar-
sênico são dados como presentes.
Alguém que esteja com sarampo é
deliberadamente enviado para fazer
contato. Até mesmo acidentalmente,
um piloto de helicóptero com um leve
resfriado matou metade de uma tribo
há três anos.

A proteção do Governo aumen-
tou muito nos últimos anos, mas ain-
da existem os que, interessados em
ver as tribos fora de suas terras,
chegam até a porta de um avião Ces-

Colônias esboçadas na prancheta, como Al

.-'•¦¦,2:\'•"'•-¦-.d" ~-.'d.d XX' d d'dX.dd':X'f'-

Índias, no Xingu, durante o ritual da fertilidade
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ta Floresta, chegam à selva
Al

sna e lançam bananas de dinamite
nos Indios, até que eles fujam. Comer-
ciantes vendem cachaça para os tn-
dios, levando-os a mais completa em-
briaguez. Vendem panelas, armas e
outros objetos que as tribos não
podem pagar. Então, os comercian-
tes levam os índios e põem-nos a
trabalhar para que paguem seu
débito, recolhendo cocos, látex, ou
fibras na floresta. As tribos, assim,
desintegram-se.

Reunindo suas últimas energias,
os índios tentam reagir. Os maza-
runas mataram um agente do Gover-
no e dois seringueiros na fronteira
peruana, este ano. Os atroaris do
Norte de Manaus, cidade que possui
hotéis luxuosos e conta com vôos a
jato direto a Paris e Miami, matam
brancos há 25 anos e não vêem razão
para parar, à medida que a pressão
contra eles aumenta. Os araras, perto
de Altamira, mataram dois traba-
lhadores de uma companhia de
mineração, mas seu número passou

de uma máquina americana onde não
podem confiar num vizinho.

O projeto pertence a Ariosto da
Riva, um homem alto, de quase 60
anos. Ele contrata milhares de tra-
balhadores, financiando-lhes a terra,
mas exigindo toda a produção. Ele é o
único comprador, possui a única es-
trada de acesso. A principal estação
de ônibus em São Paulo é a câmara
de compensação dos colonizadores.
É lá que são recrutados milhares de
trabalhadores para o Projeto Indeco,
gente que nada possui e corre atrás
de trabalho como os antigos aus-
tralianos, no tempo da colonização
britânica.

Há quatro anos, nao havia uma
única cidade em área dè floresta com
tamanho equivalente ao da Inglaterra.
Alta Floresta foi então criada, em
março passado. O Ministro da
Agricultura esteve presente e Ariosto
veio com sua família. Uma banda
começou a tocar e a Bandeira do
Brasil foi hasteada pela primeira vez.
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Há quatro anos
nao havia uma
única cidade em
área de floresta
com tamanho
equivalente ao da
Inglaterra. Em
cinco anos, a Alta
Floresta deverá
ter uma população
de 40 mil
habitantes

de 152 para 34 nos últimos três anos,
sistematicamente assassinados por
doces envenenados doados por
caçadores de leopardos.

Os parakanas, em Marabá, en-
traram em contato com os brancos há
cinco anos. Trocaram seu isolamento
e artefatos por armas, álcool e saram-
po. Foram devastados por doenças
venéreas. Sua população reduziu-se
em 75%. As mulheres da tribo, com
aquela quieta conciliação que carac-
terizou os índios na floresta, obti-
veram a graça de parar de dar à luz, e
assim, tacitamehte, exterminam-se.

Há grande euforia na fronteira. O
Brasil foi sempre o país do futuro, on-
de o futuro nunca chegou. Agora,
sim. Na floresta, a 750 km de Cuiabá,
existe um projeto de colonização
chamado Indeco. Cobre uma área de
mais de 1 milhão de acres. O ma-
peamento da região foi feito pelas
fotografias de satélites americanos,
não há outro meio de delimitar essa
área selvagem, e os brasileiros
aceitam a desinteressada cartografia

Em cinco anos, Alta Floresta deverá
ter uma população de 40 mil habitan-
tes.

A 270 km da foz do rio Ama-
zonas, na margem direita,-ao Norte,
foi estabelecido o imenso Projeto do
rio Jari, empreendimento de Daniel
K. Ludwig, um magnata de 85 anos,
que parece tão misterioso e tão rico
quanto Howard Hughes. Ludwig cos-
tuma viajar para Miami na classe
turística, e já investiu 1 bilhão de
dólares nesse Projeto. Adquiriu cerca
de 7 mil quilômetros de selva, mais de
3 milhões de acres. Mais de 10 mil
trabalhadores dependem totalmente
dele. Ele construiu até uma Capital
para seu império, a cidade de Monte
Dourado, população de 3 mil 500pes-
soas. Tem uma estrada de ferro
privada, com mais de 60 km, e 15 pis-
tas aéreas. Acaba de limpar uma área
de 200 mil acres e está plantando
arroz e pinheiros que crescem ra-
pidamente para produção de madeira
e polpa. Possui uma fábrica de pasta
de madeira, construída no Japão por

170 milhões de libras esterlinas. Ela
foi transportada desde o Japão até o
rio Jari.

Existem 700 mil japoneses no
Brasil, concentrados em São Paulo,
onde ocupam um quarto das vagas
universitárias dos cursos de Ciências
e Agricultura. Os japoneses estão in-
vestindo maciçamente em minério de
ferro, bauxita e estanho na Ama-
zônia. Contudo, os alemães são
superiores, tanto em imigração,
quanto em investimento. Mais de 2
milhões de brasileiros têm sangue
alemão, inclusive muitosdos primeiros
colonizadores de Mato Grosso, como
Gabriel Mueller, um grande fazen-
deiro que alimenta ambições de tor-
nar-se o primeiro Governador de Mato
Grosso do Norte.

A Volkswagen do Brasil, a se-
gunda maior empresa estrangeira no
país, produz sozinha quase a metade
dos carros de toda a indústria bri-
tânica num ano. Comprou uma área
de 300 mil acres ao longo da estrada
Belém-Brasília. "É 

quase do ta-
manho de Luxemburgo", diz um
diretor da empresa. Foram cons-
truídos 900km de estradas de acesso
para o gado. Os primeiros animais, do
tipo zebu indiano e nelore, serão
abatidos em 1980.

O grupo italiano Liquigas, em
que o Vaticano tem participação,
possui um vasto rancho, Suia-Missu,
de 1 milhão de acres. Existe um plano
de embarcar carne, pré-embalada e
pronta para ser vendida em super-
mercado, direto do rancho para a
Itália num Boeing-747.

Walter Ernst Reich comprou
umas terras. Três famílias, assus-
tadas, ergueram tendas, estão ar-
madas e só esperam o dia que Reich
exigirá sua terra. Mas' por enquanto,
ele não precisa delas: "Acho 

que vou
ter que expulsá-los a tiro. Pode-se
alugar uma dúzia de pistoleiros por
uns CrS 20 mil. Ou então, dar um
dinheiro para que eles vão embora.
Eu pagaria. Sou um pouquinho sen-
ti mental".

"Eu sou racista", diz Raoul
Genet, francês de Marselha, ex-
sargento do Exército na África e
atualmente dono de uma fazenda no
Brasil. "Os brasileiros são brancos
negros. Não pensam no amanhã, só
querem saber de ritmo e de outras
porcarias. São crianças. É preciso
empurrá-los. Nem tudo no Brasil é
bom. Bahia, por exemplo. Chove o
tempo todo, é suja, cheia de negros.
Por isso, abandonei a África Ociden-
tal — chuva, sujeira e negros. Foi
também por isso que deixei a França.
Não demora muito, algum árabe
acaba Presidente. Mas não aqui. A
Amazônia é a terra do homem bran-
co. Qualquer europeu aqui é patrão."

A Amazônia já teve sua época
mas persistem os elementos do an-
tigo boom. É fácil comprar terra.
"Quanto é que você tem? Quatro mil
dólares americanos?", pergunta um
grileiro. 

"Certo". Ao fundo, um índio
de camisa cor-de-malva, calça ver-
melha e preta. Provavelmente, a terra
é da sua tribo, e, portanto, inven-
dável, pelo menos em teoria. O
grileiro simplesmente o ignora. "Eu .
lhe consigo 250 hectares por esse^C*
preço. Pagamento em dólares, noex-
terior, certo? Escritura indígena? Para |
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RESTAURANTES RECOMENDÁVEIS
LE CLUB -
Cozinha francesa, ambiente luxuoso, música ambiente,pr_ços aces-
síveis e o famoso "Picadinho Le Club", igualzinho ao lançado ho
saudoso Vogue. O uísque honesto tem a dose mais barata do Rio.' 1"
A partir das 17 h. Também para almoço,aossábadosedomingos.
Rua Rainha Guilhérmina, 48. Tel.: 294-2915.

JUMBO
O pioneiro do self-service no Rio. Cozinha da melhor quali-
dade. Pratos quentes e frios, sobremesa, serviço completo; >
refrigerantes e café. Tudo isto por preço fixo. Ar condido-
nado. Somente para almoço. Rua Gonçalves Dias, 56,7,
sobreloja. Tel.: 263-3648

CONVÉS
-__RH__nH_______M_P_B_______l-§_^__i_.'p''" "*7T^*wí 

¦*„ -^__)I__B
Na Barra da Tijuca não vejo outro. Restaurante com cozinha fran-
cesa e nacional, especializado em frutos do mar. Serviço déflanríbéiB
e fondue. Anexo, atualíssima boite-discothèque. Vista j_ara ornar.
Av. Sernambetiba, 1208. Tels.: 399-3321 e 399-2624.

lrJTrTB-ri_fff¦ iírllIBl_B_liii.lt* - _ __ _a _
BOZÓ ^^i^^^^^

Um ambiente tranqüilo e um paladar inesquecível. Cozinha
brasileira de primeira classe. Diariamente, almoço e jantara
Aos sábados, cozido opíparo e aos domingos feijoada cpmple-
tissima. Uisqueria com adega invejável. Rua Dias Ferreira, 50 -
Leblon. Tel.: 294-1260. _____B__ffiH

ORIENTO
Inconfundível pelo exotismo de seus temperos, a culinária
chinesa encontra aqui um dos seus representantes mais fiéis,
tanto pelo sabor de seus pratos deliciosos, quanto 

'pela'.varie--

dade do cardápio. Rua Bolivar, 64. Esquina N.S. Copacabana.
Tel.: 257-8765.

CESARE
Casa confortável e aconchegante. Legitimo representante
da cozinha italiana. Também culinária internacional. Abre
diariamente para almoço e jantar. Aos sábados, feijoada.
Modelar serviço de entrega a domicílio. Basta discar:
287-0467 e 267-2862. Rua Joaquim Nabuco, 44. Posto Seis.

PANCAKE BAR

Também conhecido como O Salsichão Alemão. Pode ser na
Rainha Elizabeth, 85D ou na Rainha Guilhérmina, 95. Em am-
bos os endereços: panquecas, salsichôes, sandwiches inusita-
dos e sucos bolados por experts de primeiro time.

O NAVEGADOR/CLUBE NAVAL
Ambiente calmo e acolhedor, este restaurante é considerado
como um dos melhoresdo.Rio. Ar refrigerado. Bar em anexo.
Somente para almoço, de 2.a a 6." feira. Salões exclusivos para
banquetes. Av. Rio Branco, 180 - 6.° andar. Tel.: 224-2092, ra-
mal 36.

LECOIN
Ressurgiu no Leblon este confortável e aconchegante restau-
rante, de cozinha francesa e internacional. Decoração inspi-
rada no período colonial espanhol. Abre para almoço e jantar.
Serviço de entrega a domicilio. Ataulfo de Paiva, 658. Tel.:
294-2599. 77-..-

LISBOA A NOITE
Onde Portugal está melhor representado no Rio. Tudo autênti-
co, desde a portaria até à cozinha. Garrafejra jamais igualada
De 2.a a sábado, a partir das 20h. Show com Maria Alice Ferrei-
ra, Manuel Taveira e Lúcia dos Santos. Rua Pompeu Loureiro,
99. Tel.: 255-1958.

DOUBIANSKY
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Único nesta cidade com comes-e-bèbes autenticamente russos.
Recomendo pedir Borsh Russo (entrada). Galinha à Ia Kiev
(prato de resistência) è Blinchill (sobremesa). Funciona dè 3.a a
domingo. Rua Gomes Carneiro, 90. Tel.: 227-8476

BELLA BLU

Um grande sucesso gastronômico, em Copacabana, é esta ele-
gante casa da Siqueira Campos, 107. Cozinha típica italiana. O pa-
raíso das pizzas, inclusive a já famosa "branca". Abre para ai-
moço e jantar. Tel.: 257-2041.

NATURAL
Purifique-se saboreando alimentos isentos de produtos químicos.
Saladas feitas com vegetais de horta própria, sumos de frutas
escolhidas, peixes e frangos selecionados. Também alimentação
integral. Entrega a domicílio. Rua Barão da Torre, 171, Tel.:
267-7799 e Rua 19 de Fevereiro, 118. Tel.: 246-1854;

OS MELHORES SHOWS
OBAOBA

- • 
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Sargentelli foi quem celebrizou as mulatas, transformando-as
nas que não estão no mapa. Show com muito timing. Cantores,
passistas e ritmistas e, obviamente, asesculturais bailarinas cor
de mel. Rua Visconde de Pirajá, 499. Tels.: 287-6899*.227-1289
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RINCAO-GAÜCHO DA TIJUCA

Sua fama e prestigio ultrapassam os limites da Cidade Maravi-
lhosa, graças às suas especialidades e áos espetáculos ali apre-

; sentados, ria direção de Expedito Faggioni. Música ão vivo paradançar. Rua Marquês de Valença, 83. Tels.: 248-3663* 264-6659

NACIONAL-Riq
Acaba de estrear o supermusical "Século XX - Século de Ouro " ,
na direção de Caribèda Rocha. Mais de 80 artistas em cena, com
destaque para Lysia Dertioro, Rosita Gonzalez, Jorge Goulart e
Nora Ney. Coreografia de Leda luque. Tel.: 399-0100

ASSYRIUS
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Curta uma noitada diferente, incluindo este night-club na sua
agenda. Shows relâmpagos com gogogirls, ao som de música
selecionada e internacional. Dois espetáculos eróticos, mas com
muita arte. Five to five. Av. Rio Branco, 277 — subsolo. Tel*

7232-7829'; 7 '
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DUPLA OPÇÃO
CASTELO DA LAGQA/CHIKO^ BAR
Cozinha francesa. Ambiente luxuoso. Atendimento nota 10 cum
laude. Abre para almoço e jantar. A mais completa adega do*
Brasil. Anexo, Çhtko's Bar, animado por Nana Caymmi Eduardo

^Lages e Rose.Av. Epitácio Pessoa,T560.Tels.:26,7-0113,e287-3514.
MÁRIO/706

Os pratos deste elegante restaurante situam-se dentro da cozi-
nha francesa, servidos com o requinte exigido pelos verdadeiros
gourmets. Após o jantar, continue sua noite no 706, ouvindo o
som de Luis Carlos Vinhas. Av. Ataulfo de Paiva, 706. Tel.:
294-3622

CONCORDE/SPECIAL
Não é por coincidência que o requintado restaurante fica ao
lado do luxuoso night-club de Ipanema. Foram construídos lado
a lado, para atender um público exigente e selecionado. Ronhie
Mesquita toca seu piano gostoso. Prudente de Moraes, 129.
Tels.: 287-1354'287-1369

BIERKLAUSE/FOSSA
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A casa mais alegre do Rio. Cozinha alemãe internacional. Jantar
dançante a partir das 19 h. Dois conjuntos e a discoteca de Mon-
sieur Lima. Na Fossa, a voz gostosa de Mano Rodrigues, e a
música de Ivan El-Jaick. Praça do Lido. Tel.: 235-7727.

O TECLADO/Les Templiers

Nó primeiro, funciona o piano-bar. Das 19 h às 23 h, Eduardo
Prates, que depois entrega a batuta ao eclético Luizinho Eça.
No Les Templiers, cozinha maravilhosamente francesa. Av. Bor-
ges de Medeiros, 3.207 - Tel.: 266-1901.

PIZZA PINO/VALENTINO'S BAR
Direção'dè Miehel e Jacky, introdutores da verdadeira
pizza romana no Rio. Abre para jantar, diariamente, até às
5 da manhã. No salão, violinistas. No 1° andar, piano de
Nelson Melim, Hélio, Zé Carlos e a cantora Christina.
R. Carlos Góis, 83. Tél.: 267-5365.; í
RESTAURANTES DE HOTÉIS aberto ao público

RESTAURANTE DO CÉU
Com a mais bela vista para o mar, está situado no último andar do
Hotel Nacional-Rio. Abre para almoço e jantar. Acepipes parisi-* enses. À noite, música ao vivo. Ponto de encontro daqueles que
gostam de ambiente requintado. Av. Niemeyer, 769. Tel.: 39Q-O100

EVEREST RIO

Situado no hotel do mesmo nome, oferecendo iguarias de indis-
cutlvel sabor, guarnecidas de um atendimento esmerado. Abre
para almoço e jantar, À noite, o órgão deZé Maria. Rua Prudente
de Moraes, 1117. Tel.: 287-8282

PEDIDA CERTA
TIVOLIPARK
Até dia 29, numa oromóção de Luiz Mangia, você pode ali curtir
a-.IV Festa da Criança. Farta distribuição de brindes e qulo-seimas. Adultos, Cr$ 80,00 e crianças, Cr$ 60,00, com direitp
a usar de todos os brinquedos quantas vezes quiser. Hoie. das10h às 23h. De2.a a 6.a, das 16h às 22h.'Sábado, das 15h às 23h.
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Quando se fala em bebidas, todos
os caminhos levam à Heublein do
Brasil, que representa os solicita-
dos uísques Buchana's e Black and
White, e a vodka Wiborowa, produ-
zindo, também, a conhecida linha
do Old Eight, Benson & Girvan, Vodka
Smirnoff e vinho Marjolet. Na foto
exclusiva, o secular maitre Januário,
do resto Mário, e o dinâmico Paulo
Roberto Lima, o "Delon", Gerente
de Vendas Especiais da Heublein do
Brasil para a área do Rio.

HOTÉIS FEUMITUR
NOVOTEL RIO/NITERÓI
Rua Coronel Tamarindo, 150 - Praia
dè Gragoatá - Niterói
Tel.: DDD (021) 719-3155 / 719-3634
Gerente: Victor Rodrigues
155 aptos; 10 suítes; ar condiciona-
do; telefone; televisão; restaurante;
bar; geladeira; piscina; sauna; play-
ground; salão de convenções; quadra
de tênis.
PARQUE HOTEL ARARUAMA
Rua República Argentina, 502 -
Araruama
Tel.: DDD (0254) - 650247
Gerente: Bela Istvan Hidvégi
.13 aptos; 7 chalés; restaurante; bar;
tv salão; ar condicionado; piscinas.
HOTEL TRAJAI.0 DE MORAIS
Estrada Pio Borges, s/n.° - Trajano
de Morais Tel.: 12
Gerente: Hanns Weinkeller
13 aptos; 2 suítes; bar; restaurante;
telefone; piscina; salão de jogos; qua-
dra de esportes.
Consulte seu Agente de Viagem -
ABAV.

7
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NOVO MAISON DE FRANCE
O melhor do centro da cidade, pre-
ferido pelos diretores e executivos
das grandes empresas. No Cocktail
Lounge, apresenta-se diariamente,
exceto aos domingos, a partir das
18 horas, o eclético pianista Luis
Carlos Vinhas e seu conjunto. Fun-
ciona de 2.a a 6.a para almoço e jan-
tar. Aos sábados somente para jan-
tar. Cozinha francesa. Salão exclu-
sivo para banquetes e coquetéis.
Av. Presidente Antônio Carlos, 58,
12° andar. Reservas: 252-4835.

Esta página foi preparada especi
almente por Ney Machado e Sieiro
Netto do Grupo Certa de Imprensa.
Dicas para esta seção: 243-0862



AMAZÔNIA
Os brancos tiveram um efeito desastroso

sobre os índios em todas as Américas. E um
processo que parece inevitável

inferno, banana neles". Tradução:
uns dois bombardeios aéreos com
dinamite em cima dos índios.

As reservas aguçam o paladar de
um fazendeiro. "Os 

paracis têm 554
mil hectares e são ao todo 525. Isto é,

mil 55 hectares para cada índio. Um
grupo de miseráveis ciabis está com
47 mil hectares. E por que, em nome
de Deus, 210 preguiçosos bororós,
que nada fazem a não ser algumas
bugigangas, têm direito a 83 mil hec-
tares de bom pasto? Não me entenda
mal. Sou cristão. Não penso que o ín-
dio só é bom quando morto, como
dizem os ianques. Mas acredito que
só um índio sem terra é um índio
bom".

Há incerteza e risco. Grande par-
te do solo é pobre e só serve para o
gado. Eliminar a floresta, dizem os
pessimistas, poderia transformar a
maior reserva mundial de árvores de
grande copada em um deserto de
poeira (as florestas da Sibéria são
maiores). Algumas áreas em desen-
volvimento tiveram uma acentuada
redução de nível das chuvas porque a
evaporação favorecida pelas árvores
cria alto índice de umidade. A vida
selvagem parece tão inexaurível
quanto a terra. Há 1 mil 800espécies
de pássaros, dos quais 319 são só de
beija-flores, e mais de 2 mil espécies
de peixe. Mas os pesticidas matam os
pássaros. Os ninhos, em agosto, são
consumidos pelas queimadas para
preparar o terreno de cultivo. Os por-
cos selvagens são comidos, os gran-
des felinos são caçados e suas peles
vendidas por um preço superior ao da
produção de uma fazenda em dois
IT16S6S

Esse desastre ecológico já se
abateu sobre o Espírito Santo, ao
Norte do Rio de Janeiro. O que antes
era uma exuberante floresta de ja-
carandás e perobas foi transformado
rapidamente numa terra imprestável.
Rios que poderiam transportar navios
de 5 mil toneladas são entupidos com
bancos de areia. Centenas de espécies
de pássaros e plantas desapareceram
da região. Pestes e parasitas estão
completamente à vontade, sem o
controle dos predadores, para atacara
plantação e a colheita.

Os custos do transporte são
enormes e é difícil levantar capital no
Brasil, agora que o milagre econó-
mico minguou, a inflação é dominan-
te e o balanço de pagamentos foi
seriamente minado pelas importações
de petróleo. Politicamente, há dú-
vidas de que os militares possam con-
tinuar dominando o país indefini-
damente. Eles tomaram o Poder em
1964 e desde então não foram to-
madas medidas efetivas que facilitas-
sem a transição para o Governo civil.

E ainda persiste o perigo para os
índios. Não haverá retenção do
desenvolvimento. Uma jazida de

urânio foi encontrada na reserva de
Yanomano, ao Norte. O Governador
de Roraima, General Fernando
Ramos Pereira, deixa clara sua po-
sição: "Sou de opinião que uma área
tão rica como esta — com ouro,
diamante e urânio — não pode sedar
ao luxo de conservar meia dúzia de
tribos indígenas que estão impedindo
o desenvolvimento do Brasil."

O Padre Justin McGuinness, um
missionário canadense, acredita que
o resultado será a total extinção. Bar-
ba hirsuta, grisalha, olhos afetados
pela malária, sem cordões nos sa-
patos, seu inglês quase esquecido,
ele fala da tribo Mayoruna, extremo
Oeste na fronteira peruana, e o que
aconteceu com esses índios desde a
primeira vez que chegaram à pequena
cidade de Cruzeiro do Sul, para
comerciar. "Encontraram prostitutas,
ficaram em bares, pegaram doenças.
O resultado foi quase imediato: con-
tágio, degradação e morte". O Padre
também menciona os atraori-
waimiris, ao Norte de Manaus, na
nova estrada para Boa Vista. "A Es-
tátua do índio fala de uma "lenta e
harmoniosa integração na comu-
nidade nacional". Mas o que ocorreu
foi uma abrupta invasão, com ma-
quinaria pesada para abertura de es-
tradas e a marcha do Exército. Não
vão conquistar. Vão matar."

Mas os brasileiros dificilmente
podem ser censurados porque se
movem para o próprio interior. É im-
provável que qualquer coisa que não
seja um total isolamento possa salvar
os índios que ainda restam, e isso foi
o que receberam 11 tribos na imensa
reserva do Xingu. Os brancos tiveram
um efeito desastroso sobre os índios
em todas as Américas. É um processo
que parece inevitável.

Pelo menos, o Governo brasileiro
comprometeu-se a tratar os índios
com respeito e decência, sem pa-
ralelos em qualquer outro país do
Novo Mundo que estivesse no auge
de sua aventura para o interior, e cer-
tamente de modo muito diferente dos
britânicos na Austrália. E os brasi-
leiros praticam mais do que pregam,
numa situação bem diferente da que
vigorava há 10anos.

O crescimento não pode ser
negado. As grandes cidades do Sul,
como São Paulo, com seu infindável
panorama cinzento de arranha-céus,
e Belo Horizonte, com sua armação
de concreto, esgotam riquezas e
máquinas. O país ficou forte a gora
está a ponto de se tornar a primeira
superpotência da América Latina. O
que ocorre na fronteira é duro, cruel,
presente. Seria irrealístico, do ponto-
de-vista histórico, se fosse de outro
modo."Você 

gosta de comer carne, de
beber café?", diz um fazendeiro.
"Bem, é isso aí". •

ABRA O PORTÃO OU...

PULE O MURO

Salte a barreira
dos sonhos e viva
a realidade.

*•

Faca de seu sonho
uma realidade ! Nós
financiamos para você

Com o seu AMOR
e a nossa TÉCNICA
nós construímos os
seus SONHOS.

SURVEYOR
CONTROLE E
ENGENHARIA S/A

PROJETOS • CONSTRUÇÕES • REFORMAS • INSTALAÇÕES
AV. CHURCHILL, 97 / 2." ANDAR

TELS.: 232-9190 e 228-2260

RIO DE JANEIRO • SÃO PAULO • PORTO ALEGRE • FLORIANÓPOLIS

¦Ps

Cozinha de Natal Vogue.
Presente

de amor bem temperado.

COZINHAS VOGUE
TEMPERO BEM BRASILEIRO

Todinha financiada
ou em condições especiais de pagamento:

0 LAR FELIZ DECORAÇÕES
Praça das Nações, 186
Fone: 230-2566
Bonsucesso - RJ

COZINHAS VOGUE
Rua Ataulfo de Paiva, 19 - F - Leblon
Fone: 247-3743
Rio de Janeiro - RJ
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O Rio de Janeiro perdeu um
grande veiculo. Nós sentimos
muito.

No lançamento da Revista do
Domingo, out door foi uma das
peças mais importantes.

Era um veículo de
características muito especiais.
Como por exemplo:

Podia ser programado para
uma só região, com grande,
objetividade e sem desperdício
de verba. Aliás, isto acontece
com a Revista do Domingo.
Veículo do Rio de Janeiro.

No out door você escolhia os
bairros que mais lhe

interessavam atingir.
Igualzinho à Revista do
Domingo, que tem 65% de sua
distribuição concentrada na
Tijuca, Centro e Zona Sul. Onde
se encontra o maior poder
aquisitivo do Rio.

O out door podia mostrar seu
produto em cores. Nisso ele
também se parecia com a
Revista do Domingo, impressa
a quatro cores.

Com o out door você podia
fazer uma programação de
apenas 15 dias. Ai a Revista do
Domingo é um pouco melhor.
Você pode programá-la até por

uma semana.
O out door tinha preço baixo

para veiculação. Caro era a
produção.Na Revista do Domingo, duas
meias páginas tem o mesmo
formato de um out door de 32
folhas, a veiculação é mais
barata e o preço de produção
incomparavelmente mais baixo.

O out door tinha muitas

Eilacas, 
com elas você cobria

odo o município do Rio de
Janeiro.

È claro, não se compara aos
230.000 exemplares semanais da
Revista do Domingo. A maior

circulação de revista do pais.
concentrada em uma só região.

Hoje. você não pode
programar o out door. Ele
sumiu das ruas do Rio.

Nós. da Revista do Domingo,
esperamos que volte.

Mas nós podemos esperar.
Seu produto não.

Por isso estamos propondo o
out door de duas folhas.

Que não é uma solução de
emergência. É uma idéia.

Uma boa idéia.
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Pergunta 

a mãe, vendo um jo-
vem rapaz de rolex de ouro
no pulso, despedir-se de

sua filha:
Como é o sobrenome desse

seu novo amigo?
Responde a filha:

Como é que eu vou saber?
Chama-se a isso uma sociedade

de pulso. Nao acredita em sobre-
nomes mas em simpatia e certos sim-
bolos, certos must que indicam
status, quase sempre identificáveis
como as cores de um clube.

Já as pessoas mais velhas vão
além dos sobrenomes. Querem os
endereços. Um bom endereço como
o edifício Tucumã (o prédio pertenceu
aos Guinle), no Flamengo, é um car-
tão, quase uma árvore. E verdade que
hoje em dia usa-se menos cartão para
visitas do que para negócios e as ár-
vores genealógicas não são exigidas
nem nos pedidos de casamento. Aliás
casa-se sem pedir. Os europeus ainda
levam muito a sério o velho Gotha, o
livro das seculares origens nobres, e
nos Estados Unidos o Who's Who é
prático e irreverente. Embaixo do
nome de Jorge Guinle, um dos
poucos brasileiros que constam, está
escrito: profissão — p/ayboy. No
Brasil, livros deste gênero foram ten-
tados mas não chegaram a se impor.
Menos um, chama-se Sociedade
Brasileira. Na verdade traz uma lista
de nomes de pessoas com seus en-
dereços completos, escritório, casa
de campo, telefones etc. Afinal qual a
importância desse livro? Quem julga
quem deve ou não entrar? Qual o
critério? Uma única pessoa se res-
ponsabiliza por tudo isso: Helena
Gondim.

0 livro começou com Maria
Helena Nobre e Maria Luiza Sertório,
gente de classe. Elas criaram Nossa
Sociedade que abrangia Rio e São
Paulo na área da chamada alta so-
ciedade. Mas acabou sendo um
negócio trabalhoso demais. 0 livro
desapareceu e em 1970, Helena, que
havia colaborado em algumas das
edições de Maria Helena e Maria
Luiza, resolveu reeditá-lo. Trocou o
nome para Sociedade Brasileira,
trabalhou com Marise nascida Miran-
da Freitas, ex-Graça Couto e atual-
mente ex-Ouro Preto. Foi um fracas-
so. Elas estavam despreparadas, os
anúncios entravam fora de hora, a
tabela não poderia ser aquela, con-
trataram gente demais, a edição era de
um best seller. Ficaram no prejuízo.
Quatro anos depois, com muita co-
ragem, Helena resolveu lançar a
segunda edição, planejada com
profissionais. Sucesso absoluto.
Agora, de dois em dois anos, o tempo
de a sociedade mudar, ela reedita.

O que faço na verdade é um
catálogo, não pretendo dar lugar,
status a ninguém. Este catálogo traz
nomes de gente sofisticada ou de
sucesso, de pessoas que circulam,
que existem dentro de um círculo de
giz, que por sinal está cada vez maior.

Você com isto está dizendo que a
cada edição o número de nomes cres-
ce?

Uns duzentos a maiscada dois
anos. Porque como você sabe, o
dinheiro está mudando de mão com
muita rapidez.

HELENA GONDIM
OS NOMES QUENTES

DA SOCIEDADE
BRASILEIRA

Jacinto de Thormes — Fotos de Almir Veiga

Quando você fazia a lista das Dez Mais
Elegantes, não aparecia gente que-
rendo comerciar? Você mesmo contou
numa reportagem que um senhor quis
comprar a inclusão de sua mulher na
lista? E o que você fez?

Dei um chute no camarada,
naquele lugar, em plena boite Vogue.

Pois é, tem gente aflita
querendo aparecer a qualquer preço.
A questão é ter paciência. Porque a
mulher daquele senhor que você
repeliu, acabou sendo um dos mons-
tros sagrados de agora, não é?

E ser irmã de Lourdes Catão,
perdão Gobin Daudé, perdão Pra-
zeres, não atrapalha?

Sou irmã de uma pessoa com
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Esse dinheiro que muda de
mão... Pergunto a minha amiga se no
seu livro não entram cafajestes.
Como, por exemplo, um novo rico
passa a ser aceitável.

Ela ri muito. Helena tem além de
uma vida organizada, bem viajada, um
humor para qualquer situação. Murilo
Gondim, advogado e marido, co-
nhecedor de bons vinhos, Murilinho e
João, os filhos, a casa de Correas e a
casa do Rio, piscinas nas duas, para
conforto, som para os desligamentos,
bom gostoem tudo.

— Pode ser que no livro existam
cafajestes, isto depende do critério de
cada um e os nouveauxriches, alguns
estão sim, mas lembre -se que nos anos

50, quando o colunismo social estava
no auge e você o fazia, surgiu uma
nova sociedade e entre eles estavam
muitos aprendizes, muitos novos
ricos, que agora são pessoas conser-
vadoras.

Curioso: no Brasil basta uma
geração para a pessoa ser aceita. Com
duas uma família já é tradicional. E eu
acho isso formidável. Mas quero saber
mais, quero saber se agora os colu-
náveis ainda forçam a barra para en-
trar no livro.

— Claro que sim, mas forçando
não entram. Muita coisa pode mudar
em 25, 30 anos mas algumas conti-
nuam as mesmas. Volto a lembrar
seus velhos tempos de colunista.

Helena cortou seis nomes da
atual edição do livro Sociedade
Brasileira. Outros, saíram
porque preferem o anonimato.
Hoje, esse lançamento é
sucesso absoluto. Agostinelli,
venceu a barreira do
preconceito, quando o
mármore era túmulo, escultura
para igreja ou para praça
pública, e aprendeu a não mais
arrancar barba de ministro.
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quem me dou muito bem. Ela com
sua vida eu com a minha. Veja uma
das vantagens do livro, posso infor-
mar agora que Lourdes está nele com
o sobrenome Catão mas com en-
dereço próprio, no Rio e em Nova lor-
que.

Você já barrou gente?Este ano saem seis, mas seria
falta de ética contar por quê. Outros
não são barrados. Apenas saem por-
que mudam de cidade ou de país e
não são encontrados. Tem gente que
até morre.

Dizem que você já matou muita
gente. (Ela dá sua gostosa garga-
lhada.)

Estou rindo mas a coisa foi

séria. Já fiz uma viúva, ela telefonou
muito aborrecida; o marido estava
vivíssimo. Na edição seguinte, eu o
ressuscitei. O que tem muito é mulher
recém-separada querendo que eu não
ponha o nome do ex-marido, es-
pecialmente quando eles casam de
novo.

Pode parecer supérfluo isso de
constar num livro de endereços afinal
de consulta social. Acontece que
neste regime de valores atuais o
relógio do rapaz não está no pulso
somente para verificar as horas. É
para que você saiba com quem está
falando.

E você está falando com um
rolex. «
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ACOSTINELLI
O MÁRMORE É

A CULTURA POPULAR

De 

repente descobriu-se a escul-
tura. Havia um certo preconcei-
to, talvez superstição ligada á

idéia de que mármore era túmulo, es-

cultura era para igreja ou para praça
pública. Acredito que Niemeyer tenha
terminado com essa perspectiva, tan-
to pelos maravilhosos artistas que

convocou para Brasília como por ter
na sua própria arquitetura todos os
ingredientes do grande escultor.

Não me lembro que idade tinha;
dezesseis? Lembro-me que era garoto
e freqüentava o Museu de Belas-
Artes. Numa dessas, deparei logo ali
na entrada com uma exposição de
quadros meticulosamente pintados.
Os motivos eram peruanos e o pintor
também. Mario Agostinelli estava
sozinho e falamos em espanhol. Tinha
fugido do Peru por motivos políticos.
Depois de uma temporada na Argen-
tina. Mostrava-se tão fascinado com o
Brasil que queria ficar.

Agora, tantos anos depois, sua
casa fica no alto, a vista dá para o
Itanhangá, onde senhores sem pressa
jogam golfe, mesmo no meio da
semana. Mario não mudou quase
nada. Não engordou como é costume
dos homens maduros, também não
perdeu o humor. Ganhou fama, estilo
e muito trabalho de encomenda.

Você tem pa trão ?
— Não, mas às vezes tenho patroa.
Agora, por exemplo. É loura. Maria.

Você nunca fica doente, não é?
Bem, tive aquele acidente

grave no olho, uma partícula de már-
more entrou na vista quando traba-
lhava. Mas a única doença que sofro
com constância é a do amor. Cometi a
suprema imprudência de casar com as
mulheres que amei.

Você tem cara de quem teme
morrer.

Quem não teme? Você? Gosto
tanto da vida que não quero deixar is-
soaqui não.

E mostra com braço largo a casa
que construiu, aponta as árvores, diz
que tudo isso é simples, mas para
comprar o simples é preciso ganhar
dinheiro.

Sou o resultado de sangues
quentes. Da parte da minha mãe vem
a mistura do índio com espanhol e da
parte do meu pai o italiano. Eu jamais
poderia ser banqueiro.

Você voltou ao Peru?
Uma vez. Como turista. En-

contrei a miséria mais terrível e vim
embora. Morei nove anos em Paris,
muitos anos nos Estados Unidos,
sempre vindo ao Brasil, fazendo aqui a
minha base. Ganhei fortunas na
América. Paris foi importante, mas eu
queria morar num lugar assim. Sou
peixe desta água.

Curioso como o comércio
imobiliário descobriu vocês. Eles
agora anunciam o número de quartos,
piscinas e jardins suspensos, vista
para a natureza, defesa da ecologia,
parques para crianças, vagas para
automóveis e no final prometem uma
escultura do artista fulano de tal.

— Os quartos podem ser pe-
quenos, as piscinas podem não ter
água, jardins podem ser canteiros,
mas pelo menos a escultura está lá. A
arte precisa do comércio para so-
breviver. Se eles nos descobriram,
melhor para todo mundo. Eu estou
repleto de encomendas. É o momento
de a escultura se tornar popular. For-
midável que nos exponham nas

praças, que os meninos e os outros se
acostumem a olhar. Isso é princípio de
cultura.

Quando é chamado para realizar
um trabalho, como você age? Quem
determina o gosto, o motivo, o ta-
ma nho?

É claro que existe uma conver-
sa com o arquiteto. Preciso também
saber qual é a intenção dos incor-
poradores. Não entrando em choque
com minhas idéias, minha concepção
artística, tudo bem. Faço uma ma-
quete e vários desenhos. Mas nunca
concessões. Veja esta maqueta. Vai
ser uma coluna de" sete metros na
frente de um edifício. Já fiz o preço,
calculei o tempo que levarei para o
trabalho, o. polimento, a colocação,
tudo está previsto. É disso que gosto
nesse trabalho, faço força, fico muitas
horas por dia brigando, mãosebraços
para conseguir a forma que imaginei.
Tenho sete pessoas trabalhando.
Minha fundição fica aqui mesmo. Não
saio, não quero ver ninguém até con-
seguir o que chamo de milagre. O
mármore aparentemente frio, o bron-
ze incandescente, a madeira tão
parecida com a carne humana. Você
entende?

Atrás de seus óculos, Agostinelli
vai moldando com palavras e entu-
siasmo o seu amor pelo trabalho.

Dizem que todo escultor é um
vaidoso e por isso opta pelo material
menos perecível, mais resistente,
numa tentativa de se perpetuar.

A vaidade é uma das razões da
existência. Um dos ingredientes que
levam a gente a sobreviver. Mas não
foi o mármore que fez Miguelangelo.
Foi o seu gênio. Bronze sem talento é
bronze.

Agostinelli, sua casa sofisticada,
suas obras em torno, vai contando
uma história. Aconteceu em Lima. Ele
garoto, trabalhando num jornal fazen-
do caricaturas, o que aparecesse. O
chefe da redação não encontrava ai-
guém que fizesse uma máscara mor-
tuária. Mario disse que «le faria. Es-
tava com fome. Dinheiro curto. Com-
prou gesso a crédito e mandou-se
para o elegante bairro de Miraflores.
O morto era um velhinho de bigode e
cavanhaque, muito cabelo branco.
Fechou-se sozinho, tina e água. E
agora?

— Comecei a colocar o gesso
molhado e quando terminei fui olhar
as coroas de flores. Ao Nosso Grande
Ministro, diziam as fitas amarelas.
Quando percebi que se tratava de uma
figura nacional entrei em pânico e só
então percebi que esquecera de
colocar vaselina no rosto do falecido.
Tratei de tirar antes que secasse. Já
era tarde. O gesso saía com pedaços
de barba, um horror. Abri a porta e
diante de uma multidão perplexa saí
correndo. Foi a coisa mais terrível que
me aconteceu na vida artística.

Do alto da sua casa, Agostinelli
sorri das histórias e das pessoas. Uma
figura de mulher quase sem cabeça,
mas de muito movimento, parece
gostar do seu vento de metal. Digo
adeus ao artista agora feliz. 9
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O HOMEM
DE MÁRMORE

A CRÔNICA DOS ANOS
DO ESTALINISMO

NA POLÔNIA
L"Express

De 

Trotski a Stalin, quantos
heróis soviéticos foram
ao esquecimento?

Jamais até hoje o cinema do Leste
ousou tocar neste tema tabu: a
falsificação dos fatos da História
oficial. Um tal filme, pensava-se,
não teria qualquer chance de
realizar-se.
È, no entanto, tal filme foi feito na
Polônia. Seu título em francês é
L 'Homme de Marbre e será lançado
este mês, em Paris. 0 diretor,
Andrzej Wajda, não se contentou
em fazer um filme político: são 30
anos de História oficial da Polônia

que ele contesta. E seu filme foi
produzido com recursos do Estado.
Alguns privilegiados que puderam
ver o filme quando do seu
lançamento na Polônia, em fevereiro
de 1977, falaram dele como uma
obra-prima, apesar dos mais
variados boatos que cornam: a
Censura exigira cortes, interditara a
exportação. . . Até o Festival de
Cannes de 1978, quando da exibição
surpresa do filme, o suspense foi
completo. Suspense insuflado até
mesmo pelo Chefe de Estado
polonês que falando a

correspondentes estrangeiros disse
que o filme não era "a expressão
verídica da História polonesa".
Nesta entrevista, concedida em
Varsóvia, onde Wajda se prepara
para filmar seu próximo filme, Les
Demoiselles de Wi/ko, as idéias de
cineasta sobre L 'Homme de Marbre.

Durante dois anos correu o boato de
que seu filme não seria mostrado no
exteior.

A política cultural evoluiu
sensivelmente, na Polônia. Quando
da apresentação deste filme, alguns
círculos reagiram vivamente,
pretendendo que nossos problemas
internos não deveriam ser mostrados
no exterior e que a perspectiva
histórica do filme não era certa. Eu
me contentei em ressaltar que meu
filme não pretendeu representar a
linha oficial. E pouco a pouco minha
idéia encontrou apoio. E, depois, eu
faço cinema há 24anos. Muitos
ministros passaram, enquanto eu
continuo. . .

Mas as críticas foram violentas. . .

— E unilaterais. O filme foi muito
explorado, apesar destas críticas,
durante alguns meses. De qualquer
forma o filme representou uma
abertura.

O período dos anos 50, descrito no
filme, é apresentado sob uma forma
absurda. Caricatura ou realidade?
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Todo esse período tem realmente
aspectos francamente absurdos. 0
Governo da época decidiu impor
normas artísticas. No Teatro de
Cracóvia, os atores receberam um
documento oficial do Ministério da
Cultura, impondo a todo mundo oito
horas de trabalho por dia. Era
obrigatório aparecer no Teatro todos
os dias às 10 horas, mesmo quando
não havia ensaio. Outro exemplo:
uma circular, que nos fez rir muito,
exigia dos maestros que eles
também trabalhassem oito horas por
dia. Com os corais e a orquestra!
Havia uma verdadeira loucura em
torno da disciplina!

O período stalinista da Polônia foi
tão dramático quanto na União
Soviética?

Não houve o Gulag. Mas tivemos
condenações à morte e processos
horríveis. De qualquer forma, a
situação foi menos terrível do que
na União Soviética.

E entre os cineastas?
0 cinema foi, de alguma forma,

poupado, menos atingido em sua
forma do que na sua organização.
Os temas eram impostos de cima
para baixo, havia uma estética
dirigida.

Quais eram estas normas estéticas e
ideológicas?

Em 1950, nós vivíamos num

mundo onde se pensava que tudo
mudaria num sentido positivo.
Tinha-se a impressão de recomeçar
do zero. O mundo não fora criado
pela prática, mas pelos filósofos.
Tudo que existia à margem deste
pensamento totalitário não tinha
lugar e deveria ser eliminado. Mas
nesta margem havia a nossa própria
vida... Tal universo era tão estreito
que tudo o que parecia ligeiramente
diferente pertencia a um outro
universo.
Em "L'Homme de Marbre", o
senhor reconstitui um filme típico
dos anos 50 no qual seu nome
aparece como diretor.
— Sim, é uma forma de dizer que eu

também participei desse tempo. Por
outro lado, para este tipo de cinema
imposto pelo Governo, cinema de
propaganda, havia um modelo
preciso: o cinema soviético. Os
filmes soviéticos eram bem-feitos e
suficientemente claros no plano
político. Sabia-se, desde as
primeiras imagens, quem era o
herói, quais os seus limites e
atribuições, quais os seus conflitos.
Assim o conflito do herói não era
entre o Bem e o Mal, mas entre o
Bem e o Melhor. Deixe-me dizer que
seria necessário um cineasta
supergenial para encontrar um apoio
dramático para esse tipo de conflito!

O senhor foi obrigado a cortar
alguma cena do filme?

Sim, mas por deliberação minha.
E como resultado de conselhos de
pessoas interessadas no filme e não
dos que se opunham a ele. Então
resolvi cortar a tal cena. Mas o filme
é bem claro.

Entretanto, ao contrário dos seus
últimos filmes, o fim é otimista.

O fim é otimista, mas isto não
resultou de pressões. Meu objetivo
principal foi o de permanecer claro
até o fim, mostrar que a juventude
de hoje se interessa pela juventude
de seus pais. É necessário mostrar
esta exigência que os jovens têm de
saber o que realmente se passou. Eu
gostaria de responder a centenas de
perguntas que eles se fazem: por
que os pais são nervosos, por que
eles mentem, por que bebem tanta
vodea, por que têm tantos
problemas, como foi o passado...

Ê o primeiro filme polonês que
aborda tal assunto.

Sim. Mas todo mundo sabia que
de uma forma ou de outra um filme
sobre os anos 50 seria feito. É um
paradoxo: agora que vivemos sob a
ditadura do proletariado, nosso
cinema não mostra na tela senão
condessas, duques e reis... Mas
nunca operários. Eu acredito que
L 'Homme de Marbre seja um dos
raros filmes poloneses em que o
herói é um operário. *#
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Texto e fotos de Beatriz Schiller
Correspondente

Tudo 

está á venda em Nova
Iorque. Sem circulação,
as toneladas de produtos
que aportam á cidade so-
terrariam rapidamente esta

vertiginosa metrópole vertical. Parte
dos bens é consumida naturalmente.
Comida, teto, agasalho são parte de
nossas necessidades fundamentais.
Fantasia, beleza, leituras, etc, são
parte de nosso desejo de alçar vôo.
Mas vende-se mais que isso.

Há quantidades de ofertas de
coisas que temos de aprender a
necessitar, e não é á toa que Nova
Iorque, Capital mundial de publici-
dade e publicações, tem a maior in-
dústria mundial de modelos. Eles são
aquela gente de carne e osso que
sorri muito, é geralmente belíssima,
tem sempre cara de saúde e de
apetites sexuais satisfeitos, e que nos
convencem de que devemos comprar
os produtos que anunciam. São o
azeite que mantém as engrenagens
da vendagem rodando sem solavan-
cos.

Mesmo com os três jornais da
cidade em greve, e talvez mais ainda
agora, fica à flor da pele o consumis-
mo dessa cidade. A notícia pode
parar. Os anúncios continuam. Sur-
giram três jornalecos substitutos, que
cobrem malíssimo o que se passa
pelo mundo, mas continuam per-
feitamente anunciando uma liqui-
dação aqui, um novo produto lan-
çado ali. Em página após página, há
os mesmos rapazes e moças, que an-
tes povoavam os três grandes jornais,
sorrindo para nos levar em busca da
tecnologia que torna o homem ob-
soleto, ou um objeto natural dos tem-
pos pré-tecnológicos.

A melhor arma de venda é o db-
vio ser humano, espelho do con-
sumidor, sem ser o ser humano
comum, com seus altos e baixos. É o
modelo. Nas revistas de moda, eles
são impecáveis, descontraídos,
superelegantes. Nos comerciais, são
vencedores. Venceram a dor de
cabeça, a sede, a artrite, as hemor-
róidas. Bronzearam-se no Caribe,
galoparam por planícies ensolaradas.

Os modelos são modelos. 0
público segue suas aparências, seus
estilos de vida, seus hábitos. Para
continuarem sendo tão perfeitos, é
preciso que sejam imagens sem iden-
tidades. Pouco se fala dessa indús-
tria. "Modelos são gente cuja profis-
são é usar seus sorrisos, simpatias, ar
de boa gente, gingados, etc, para
que os produtos sejam comprados,
ultrapassados, abandonados e repôs-
tos", diz um de!es, que não quer ser
identificado. "Sei disso, mas não
acho que seja pior do que outras
profissões, em que tudo se reduz a
compra e venda da mesma maneira".

Quem pensar que os modelos
são desmiolados, está enganado.
Não são. Nem todos pensam como a

moça acima; estão, como tantos en-
tre nós, ocupados demais fazendo
carreira para poder ou querer pensar.
São gente que vem de cidades pe-
quenas e grandes dos Estados Unidos
e de vários outros países do mundo,
em busca do reino das imagens que é
Nova Iorque. Alguns make it (ven-
cem), outros break it (quebram a
cara), e a vida continua.

Nesta década física que os Es-
tados Unidos (e o mundo ocidental)
estão vivendo, nada menossurpreen-
dente que Cheryl Tieggs, maneca es-
portiva e bronzeada que é atualmente
a número um do país, ter sido capa de
Newsweek. Com suas cadeiras es-
treitas, pernas longas, ombros largos
e músculos bem exercitados, ela é o
modelo do que o americano espar-
tano pós-hippie deve ser. Surpreen-
dente, sim, foi a carta de uma leitora
(do Maine) à revista protestando con-
tra a imposição do tipo. 'Tendo 50
anos, não me tranqüilizou nada a
declaração de vocês, de que agora é
Ok ter 30 anos. Tampouco me
agradou saber que meu tipo de
beleza, ombros estreitos, cadeiras
largas e barriga cheia, passou de
moda no séc XVII". Com humor, es-
sa senhora protestou contra o absur-
do da imposição de modelos.

A maioria tenta adaptar-se com-
prando novidades, frisando ou alisan-
do os cabelos, para seguir a moda. Os
próprios modelos fazem malabaris-
mos contínuos, para não ficarem
demodés. Diz a revista Show Bu-
siness, num número consagrado à
profissão de modelo, que o "tipo
contemporâneo" é o principal re-
quisito. "Os modelos devem sempre
ter uma aparência de parar o trânsito.
Devem sobressair na multidão em
roupagem e pose, em cabelo e
maquilagem. No entanto, os fatores
mais importantes na aparência de um
modelo são a flexibilidade e a ori-
ginalidade em cada estilo diferente".

Numa mesma sessão fotográ-
fica, os modelos mudam de Gretas
Garbos a Annie Halls, do esportivo
saltitado em tênis coloridos ao fatal
de saias de cetim e passos profundos
sobre saltos agulha, mantendo em
tudo isso o look contemporâneo. Se
ficarem com jeito do "tempo do on-
ça", perdem o emprego.

Há requisitos básicos atem-
porais. Nos Estados Unidos, os
modelos devem ter 1,70m de altura
(média), usar manequins sete ou oito
(38, 40), ter pernas torneadas e lon-
gas, rostos com maçãs salientes e ai-
tas, olhos grandes, bocas bem de-
lineadas. Os homens devem ter
1,80n em diante e usar 40 longo.
Quadris estreitos, torsos e membros
compridos. Já se foi o tempo em que
os manequins pareciam saídos da
aula de Biologia, esqueletos am-
bulantes. Hoje, com transparências,
debaixo das roupas tem de haver
redondezas e músculos certos nos I
lugares certos. r-L

Além disso, capacidade de \
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SEM
Rosto novo, sem rugas, enrijecido, sem dores nem internação. Técnica nova lançada, com

exclusividade, pelas Clínicas da Socila.
No Brasil, as Clínicas de Estética e Beleza Socila utilizam o moderníssimo tratamento rejuvenescedor que
já se consagrou na Europa e nos Estados Unidos: o lono-Lifting-Biológico, também, conhecido como
Miniplástica. Absolutamente indolor, o tratamento se desenvolve em dez sessões, de duas horas, cada

sessão, e seus resultados evitam ou retardam bastante a cirurgia plástica.

Mtf^i^MMrkf^iví^^^fc\^yÈf ¦¦¦-¦¦^''v&ííISsSot*- Srafev*3s'^f-¦ *;*-:^^^*^*^^ ief-vi,.e. \.¦Wf Mapfii • ¦ '¦¦^ISmlaW . :. víátf:«\-iS»:^. HBBOBBBaaS& *...-....í -*sssK»a<SSist ><

0 lono-Lifiting-Biológico é precedido de uma limpeza completa da
pele ou, conforme as condições desta, de um peeling cosmético ou
vegetal, para eliminar as células mortas. A Miniplástica começa com
a oxigenação da pele pelo processo de ozonização ou ozonoterapia
— vaporização quente com ozônio - que também a desinfeta.
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Para o enrijecimento do contorno do rosto, da papada etc, a Socila
aplica oSky-Tonic- duas esferas acionadas por corrente farádica,
com polaridades diferentes — no ponto motor de cada músculo, o
que provoca uma ginástica muscular.

A Beauty-Brush é uma escova que provoca a hiperemia ou estimula-
ção da circulação sangüínea e facilita a infiltração das substâncias
rejuvenescedoras. Estas compõem-se de colágeno, placentae ervas'
especiais, que penetram por ionoforese, ou seja, através da corrente
galvânica, e devolvem a elasticidade e firmeza do rosto e do pesco-
ço.
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Todas as rugas e vincos são trabalhados pormicroionoforese que
atua em cada parte do rosto, com eletrodos de tipos especiais.
Segue-se um coquetel de ampolas de ervas para suavizar a pele.

Para ativar a absorção dos produtos e gerar o relax, os músculos são
estimulados por massagem manual a partir dos ombros, até a raiz
dos cabelos. A seguir, aplica-se a máscara específica para cada
tipo de problema da pele. O tratamento termina com uma aplicação
de produtos placentários.

O lono-Lifting-Biológico ou Miniplástica é programado nas Clínicas de Estética e Beleza So-
ciai. que funcionam nos principais bairros do Estado do Rio de Janeiro: Socila Palácio — Rua
Pinheiro Machado.0 51 (em frente ao Palácio Guanabara); Socila Ipanema — Rua Prudente de
Morais. 416; Socila Tijuca — Rua Conde de Bonfim. 170, sobreloja; Socila Méier — Rua Borja
Reis, 165 e a recém-inauguradá Socila Icaraí — Rua Coronel Moreira César. 393. em Niterói.
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trabalho, personalidade e sorte levam
alguns modelos ao sucesso. Alguns
ma/re /'. tão solidamente, que saem
dos anúncios, passam dos 30 anos e
adquirem vida própria. Entre eles está
Lauren Hutton, que anuncia com ex-
clusividade os produtos da Revlon.
Começou como coelhinha do Play-
boy, e hoje, além de permanecer
frágil e esvoaçante na década espor-
tiva, está entrando firme na carreira
de cinema. Fez Paper Lion, O Jo-
gador, Gator, Benvindo a L. A., de
Robert Altman, e atuará em outro fil-
me deste mesmo diretor, A Wedding
(Um Casamento). Está entrando em
filme para televisão com o seriado
High Rise, que estréia aqui em ou-
tubro. Dos 50 dólares aos contratos
milionários de agora, ela suou muito.

Margaux Hemingway é outra
celebridade que, além de ser maneca
famosa pelo nome (do avó) e por sua
beleza fora do comum, conseguiu sair
do anonimato mental, demonstrando
sensibilidade. Em Cuba, Margaux in-
terrompeu a sessão fotográfica para
explodir: "Que estou fazendo aqui,
toda pintada, de sapatos de platafor-
ma, de manhã, quando os cubanos
estão se matando de trabalhar para
sobreviver?"

Mas a grande maioria dos
modelos nunca chega a ter nome ou
identidade, apesar de suas imagens
conviverem com o público por meses
a fio. São orientadas e inventadas
pela publicidade. Certos produtos são
vendidos melhor pelo negro. Por
exemplo, música. O americano bran-
co está convencido de que o preto
sente mais emoção, tem mais alma.
Por isso, o modelo preto explora o
gingado. Seus maiores mercados es-
tão relacionados a som, estações de
rádio, discos e discotecas.

Mulher vende mais que homem.
De fraldas de bebês e sabão em pó a
sucesso e Cadillacs, a ferramenta de
venda predileta da publicidade é a
mulher. Maternal, bela, sexy, ela
constitui a grande maioria dos mo-
delos dos Estados Unidos. Não há es-
tatísticas. Mas já há livros, como o
que a teen ager Alice Storm Roberts
(13 anos) lia no fim de semana de
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férias em Long Island: Manipulação
Sexual da Mulher na Publicidade.

Homem vende melhor invés-
timentos, bebidas alcoólicas, espor-
tes. Enquanto a faixa feminina para
iniciar carreira no modelismo vai dos
18 aos 22 anos, para homens vai de
22 ad infinitum. O homem, mesmo
quando fotografa moda, pode ter
rugas, cabelos brancos e ser careca.

Há uma grande diferença na
atitude masculina e feminina quanto
ao modelismo. Avedon, um dos mais
famosos fotógrafos de moda na
América — lançou Penelope Tree,
Suzy Parker, Jean Shrimpton e
outras, e terá a maior exposição já
consagrada a um fotógrafo vivo, uma
individual imensa no Metropolitan
Museum, em outubro — descreve os
modelos como um "grupo de mu-
lheres subdesenvolvidas, amedron-
tadas e inseguras, a maioria das quais
foi considerada feia na infância — ai-
tas ou magras demais. Todas so-
freram traumas quanto a seus físicos.
A gente tem de fazê-las sentirem-se
bonitas". Ele disse amar seus mo-
delos "como 

gatinhos ou cachor-
rinhos". Apesar de proclamadas
como beldades pelas revistas, as
mulheres vão à profissão de modelos
como reafirmação de belezas que as
subjugam.

Já o homem vai ao modelismo
não querendo ser aceito por sua
beleza, mas impor sua aparência, e
até brincar irreverentemente com o
gosto de seu tempo. É uma atitude

diferente, e se há menos oportuni-
dades para modelos homens, a lon-
gevidade de suas carreiras permite
menos insegurança. Em Nova Iorque,
um modelo ganha entre 50 e 200
dólares por hora para ser fotografado,
entre 50 e 150 para apresentar roupas
na passarela. Os homens dificilmente
atingem o máximo.

Grosso modo, há duas divisões
principais, moda e comercial. O
modelo de moda feminino é o aris-
tocrata da profissão. É o mais racé, o
mais exótico, estilizado. Falamos na
mulher, porque nessa profissão
homem é minoritário. Elas têm às
vezes duas funções concomitantes,
passarela e fotografia. Na passarela,
elas apresentam quatro coleções a
compradores, em desfiles que pagam
bem e são exaustivos, no corre-corre
da estação que entra. Fotografia é o
campo mais lucrativo, e as top geral-
mente só fotografam, a não ser quan-
do recebem convites muito especiais
para desfilar.

Revistas, catálogos, exposições
comerciais com projeções de slides,
revistas de moda — o campo é diver-
sificado, e os pagamentos chegam a
níveis que muito executivo não vê,
200, 300, 500 mil dólares por ex-
clusividade para anunciar um per-
fume, um cosmético, uma marca.
Revlon, Charlie, Estée Laudée usam
um manequim sempre. Channel (per-
fumes) já há anos estabeleceu essa
moda, usando Catherine Deneuve.

Modelos comerciais - é outra
conversa. A perfeição é substituída
por expressividade, e dependendo do
anúncio, não se exigem beleza e
juventude. O que se quer são pessoas
quase comuns. Entram aí desde as
crianças louvando os flocos de milho
até a vovó preparando um molho en-
garrafado que é melhor que o caseiro,
e o vovô anunciando cola de den-

tadura. Os pagamentos são bons e
repetidos cada vez que o comercial
vai ao ar.

Outro ramo imenso são os
modelos especiais, usados para
fotografar, filmar, para revistas,
catálogos, folhetos e televisão. Exis-
tem tantas especialidades quanto
partes do corpo, mas as mais em
demanda são as mãos. Mãos de
moda têm unhas longas e pintadas,
com dedos finos. Servem para cos-
méticos, anéis, moda. Mãos de dona-
de-casa já podem ser mais arredon-
dadas, com .unhas mais modestas,
pintadas de esmaltes transparentes.
São as prediletas para detergentes,
sabão em pó, livros e catálogos.
Mãos de homem recebem muito ser-
viço. Aparafusam, manuseiam livros,
etc. As mãos são escolhidas pela
beleza, graciosidadeedexteridade.

Os pagamentos por especiali-
dades vão de 60 a 75 dólares por
hora. A partir de quatro horas, o
modelo especial é pago por dia. Um
dia vale até 500dólares, e o máximoé
de cinco horas de trabalho. Os pés
também têm muita demanda. Mos-
tram sapatos, meias, e se estendem a
pernas. Mostras de sapato pagam 100
dólares por dia. Os pés não podem ter
calos ou joanetes, a não ser para 

"an-

tes" — em anúncios antes e depois,
coisa raríssima.

Às vezes, para um comercial de
televisão, um modelo lindo, mas
"sem 

pés ou mãos", é substituído na
hora dos close-ups por outros que
ficam ali só para o stunt, sem que o
espectador do comercial se dê conta
da substituição.

Dentes são também cotadís-
simos, para sorrisos, pastas de den-
tes, cigarros, bochechos, etc. Na-
turalmente, as gengivas devem ser
100%, os dentes com esmalte per-
feito, alvíssimos. "É uma das coisas
mais difíceis. A gente tem de rir no
ponto certo. Tem de mostrar um
pouco de gengiva em cima, nenhuma
embaixo, mas tem de mostrar um
pouco dos dentes da arcada inferior.
As regras são regras, e tudo isso não
pode prejudicar a espontaneidade do
sorriso", comenta o manequim en-
trevistado no Midday Show (canal 9).

Narizes têm mercado bom,
porém mais reduzido. Servem para
gotas, remédios de resfriado, ma-
quilagem, simbolizam simetria. Pes-
cocos anunciam colares, peitos,
soutiens, etc. Lingerie paga entre 75e
150dólares por hora.

Tudo isso, altamente estruturado
e profissionalizado, exige modelos
profissionais que trabalham com
agências profissionalíssimas. São elas
que marcam trabalhos, horários,
ajudam nos contratos, promovem,
etc. Sem agências, os manequins não
fazem nada na América. Existem 42
delas, com seus diversos departa-
mentos e especialidades. As grandes
têm departamentos feminino, mas-
culino e infantil. Em cada um, há
orientais, louras, pretas, morenas,
ruivas,etc:, o que o freguês quiser.

As agências maiores e mais
famosas são a Ford e a Wilhelmina,
para as quais trabalham os mais
famosos manequins americanos.
Têm a nata do modelismo de moda
de passarela e de revistas de moda.ü|7
Há várias boas agências menores, |
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Um segredo que toda
mulher madura

precisa conhecer.
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Qualquer mulher, não importa a sua
idade ou tipo de clima em que viva pode
ter uma pele linda, de fina textura e com
aquele frescor da juventude. Essa pro-
messa tornou-se agora possível pelos
notáveis avanços no campo da moderna
pesquisa no tratamento da pele, que abre
uma nova perspectiva de beleza para toda
mulher.

Conserve sua cútis jovem.
A maneira mais fácil de ajudar a manter
sua cútis jovem e bonita é cuidá-la todos
o.s dias com um notável fluido debele-
za, que ajuda a prevenir rugas causadas
pelo ressecamento e aquela descamação
própria de uma pele cansada e incapaz
de fornecer a oleosidade e umidade ne-
cessárias para mantê-la suave e macia.

Uma pele maravilhosa.
Para conservar a sua cútis suave, em
qualquer época do ano, espalhe carinho-
samente uma camada leve do fluido de
beleza Oü of Olay sob sua maquilagem
antes de sair ao ar livre. Esse notável flui-
do de beleza penetra rapidamente sem
engordurar, agindo na pele como seus
próprios fluidos naturais.

Uma máscara de beleza.
Uma máscara de vapor, ocasionalmente,
fará milagres para sua cútis. Comece lim-
pando bem o rosto e pescoço completa-
mente e depois espalhe uma fina camada
do fluido de beleza Oü of Olay. Preste bem
atenção para não esquecer as áreas deli-
cadas em volta dos olhos onde deve ser
aplicada uma quantidade maior.

Coloque uma toalha na cabeça e se curve
sobre uma bacia de água quente por ai-
guns minutos para que o vapor possa amo-
lecer a pele e limpar os poros. Em seguida
aplique nova camada do fluido de beleza
Oü of Olay a fim de dar a sua pele o fres-
cor e a maciez próprios da juventude.

A LUZ E AS
PLANTAS

• A luz governa
todas as atividades
fisiológicas dos ve-
getais. Elaé necessária
aos fenômenos de
produção e utilização
dos alimentos essen:
ciais ás plantas. As
exigências dos ve-
getais com relação à
luz variam muito, no
entanto. As plantas
floríferas, os cactos e
as suculentas ou gor-
das requerem, em
geral, luz abundante.
As de folhagem de-
corativa são menos
exigentes. Begônias,
samambaias, avencas,
sanseviérias, violeta-
africana, entre outras,
podem ser prejudi-
cadas quando em lon-
ga exposição de luz
direta e intensa, suas
folhas amarelecem e
secam.

A quantidade de
luz obedece a uma
regra muito simples: é
a própria natureza que
nos ensina. As plantas
oriundas das matas
morreriam se levadas a
uma grande exposição
de Sol (avencas, sa-
mambaias, etc.):
outras vivem melhor
com mais luz, mas
temem o Sol direto
(hortênsias, por exem-
pio); enfim, uma ter-
ceira categoria é a que
tem necessidade, para
se desenvolver nor-
malmente, de expo-
sição em pleno Sol e
para quem a sombra
não é boa (geranio,
por exemplo). As
doses de luz são, pois,
variáveis, para cada
espécie vegetal, de
acordo com seu ha-
bitat ou local de cri-
gem.

A luz natural pode
ser insuficiente ou
exagerada para deter-
minada cultura. No
segundo caso, pode
ser regulada artificial-
mente, por meio de
tapumes, esteiras de
taquara, junco, palha,
panos, vidros mais ou
menos opacos. A luz
insuficiente é pro-
blema mais compli-
cado e dele deve fugir
o jardineiro amador. A
iluminação artificial
ainda é pouco estu-
dada. 0 melhor é
procurar plantas que
não exijam tal ope-
ração. •

Leonam de A. Penna

Perca 13 cm
em uma hora.
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Sem fome, sem drogas,
sem ginástica, sem

massagens,
Com a TA.T., Técnica Térmica Acelerada, você

precisa apenas de uma hora semanal para eliminar
os centímetros excessivos.

Ê um método suíço, baseado na indução de ondas
frias nos tecidos profundos do corpo, que o Esthetic
Center coloca à sua disposição para eliminar as
gorduras e a flacidez.

Telefone e marque uma entrevista sem compromisso.

esthetic center
Orientação e Assessoria Estética

f —k TIJUCA I «* LEBLON —* /CARA/ 
"\

VÊT 234-7118 Si 274-1895 afir 710-3026
234-5829 Av. Ataulfo de Paiva, R. Goviõo Peixoto,

Praça Soens Pena, 1079 sala 505 182 (Center 4) sala 520
45 sala II08

ZZ COPACABANA ZZTmÉIER
^Sr 275-9996 ^JT 249-4744

Praça Deméfrio Ribeiro, 17 - 12° R. Dias da Cruz,
(Barata Ribeiro esq. 143 con/. 405

l de Princesa Isabel) j

Para homens • mufheros • Aberto das 8 às 20 horas.

Seu jardim pode ter
muitas primaveras pela fiente.
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Tudo depende do seu amor, do seu carinho e de
alguns cuidados especiais que você precisa tomar.
0 primeiro deles é regar suas plantinhas nas horas
mais frescas do dia, nunca quando o sol estiver
forte. Depois, tire sempre as folhas secas, adube
regularmente e cuidado com os bichos. Ácaros e
pulgões são o maior perigo para a saúde das
plantas, e portanto devem ser eliminados.
Para ajudar você nisso tudo, a Rhodia desenvolveu
o Adubo Foliar e o Inseticida Rhodia Jardim.
0 primeiro, para alimentar as plantas, e o segundo,
para combater presenças indesejadas. Com eles
o seu jardim vai estar sempre na primavera.
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A Rhodia garante a qualidade
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mas o novato precisa certa cautela.
No momento, chegou à imprensa um
crime triplo em que os dois donos da
agência de modelos My Fair Lady
foram mortos. Quando se investigou
o caso, encontraram-se drogas,
máfia, trapaça em corridas de cavalo
e o diabo, nessa pequena agência de
20manequins apenas.

A Barbizon Agency é uma con-
tinuação das Escolas de Modelos
Barbizon, que existem pelos Estados
Unidos afora. Quem quiser garantir-
se pode começar com um dos cursos.
Mas não é a regra. A maioria dos
manequins não estudou para tal.
Chegam com a cara e a coragem. A
Elite Models é filhote da agência do
mesmo nome, iniciada em Paris. Está
em ascensão. É boadica, porque es-
tão conquistando mercado. For-
necem manequins para passarela,
fotografia e televisão.

A Funny Faces é uma agência
especializada em comerciais, for-
necendo pessoas marcantes, desde
mulheres obesas até homens carecas.
Exigência principal: ter boas noções
de arte dramática. Diz o mono da
agência: "Só 

porque o anúncio pede
alguém com a aparência do vizinho,
isso não significa que o vizinho possa
fazer o anúncio".

A Gloria Troy Agency usa artis-
tas e modelos que vão do bebê ao
velho para filmes, revistas, comer-
ciais, catálogos, etc. Aí, trabalha
Samuel Bruce Campbell, que não
teria dificuldades para se tornar agen-
te secreto. É um homem-
metamorfose que faria inveja ao ins-
petor Clousot (Pantera Cor-de-Rosa).
Para aumentar sua flexibilidade, ras-
pou tudo: cabelo e barba. De acordo
com o trabalho, ele se modifica. Para
anunciar vodca, usa barba e bigodes
negríssimos, chapéu de astracã e
olhar com lentes de contacto negras e
profundas, de rei das estepes; para
gim, barbas e suíças vermelhonas,
gorro de tweed; para música rock,
cabeleira pelos ombros. É um ca-
maleão.

Algumas agências pequenas se
especializam. A Bonnie Kid Agency
só vai até adolescentes, começando
com recém-nascidos. A National
Talent Associates também só tra-
balha com crianças. Tipo bem com-
portado. Nem todos os modelos
crianças se mantêm com o tipo fa-
miliar. Brooke Shield, que começou
sua carreira fotografando talcos com
Avedon, hoje é uma celebridade,
após fazer o papel de prostituta-mirim
no filme Pretty Baby, de Louis Malle.

A fotografia não apenas é o meio
de vida de muitas carreiras, como é
seu primeiro modo de acesso a ela.
Antes de se apresentar a qualquer
agência em Nova Iorque, o mane-
quim deve sentar-se diante de alguma
câmara e testar sua fotogenia. Quem
não se sentir à vontade diante da
câmara pode desistir, a não ser que
tenha algo espetacular para a pas-
sarela. Depois disso, o candidato à
carreira deve fazer uma ou duas fotos
de rosto, o que chamam de headshot.
Não é necessário gastar cerca de 500
dólares para fazer um portofólio
sofisticado, investimento que só
compensa depois de se ter um con-
trato ou semicontrato. Para a en-
trevista inicial com a agência, além da
conversa e da pessoa física, vale
mostrar como a pessoa fotografa, de
modo natural, sorridente. Essas fotos
devem ter boa leitura, que permite
reprodução e distribuição a clientes.

———¦¦¦—.——

CjwbT

A pior coisa é ter fotos — ma-
ravilhosas que sejam — com mais de
um ano. Dá a impressão de que algo
desandou, de que a pessoa quer ban-
car mais moça, etc. Para fazer as
fotos, os jovens candidatos a ma-
nequins de Nova Iorque têm imensa
escolha de fotógrafos especializados
em portofólios. Por um headshot,
cobram de 50 a 150 dólares. Geral-
mente', fazem dois rolos de preto e
branco, e fornecem uma ou duas
fotos ampliadas, escolhidas pela
moça, com a ajuda do profissional (a
partir das provas), incluídas no preço
da sessão. O candidato deve ver os
trabalhos dos fotógrafos, uns dois ou
três, antes de escolher um.

O mesmo princípio das agências
é válido. Trabalho que tem valor é
trabalho recente. Se um fotógrafo
fotografou Greta Garbo há 30 anos e
hesita em mostrar seu trabalho recen-
te, é melhor buscar outro. Quanto ao
mais, é perseverança, coragem, e
sorte. Às vezes, manequins recu-
saram-se a ouvir conselhos de agên-
cias e fotógrafos que queriam mudar
seus tipos. "Queriam 

que eu depilas-
se as sobrancelhas e emagrecesse.
Recusei. Acho que já é tempo de ter-
mos imagens de mulheres mais reais,
com cadeiras e pêlos", diz Margaux
Hemingway, sobre o início de sua
carreira.

É importante saber quando insis-
tir e quando desistir. Nem todas as
pessoas bonitas dão para modelos. É
preciso ter queda, e ou levar na
gozaçãono vender sua imagem, ou
acreditar no que está fazendo. É um
grande mercado de ilusões, em que o
modelo se vende a cada dia junto
com o produto que anuncia. Nem tão
diferente de tantas outras profissões,
o que varia é que em um é vendida a
aparência, em outro a lábia.

É pequena a presença brasileira
'no mundo do modelismo de Nova
Iorque. Há uma agência para feitura
de moldes, de Tatiana Kalatchoha,
mulher de medidas perfeitas, bra-
sileira que hoje é dona da Fitters
Model Agency. Sua sócia, Lilly, diz:
"Temos aqui modelos pequenos,
médios e grandes para os moldes dos
diferentes tamanhos de roupas".
Outra presença brasileira fica atrás da
câmara, o fotógrafo Augusto Valen-
tim.

Há anos, ele fotografava as cer-
tinhas do Stanislaw Ponte Preta, no
Rio. "Quando não eram certinhas, eu
aparava com a tesoura". Hoje, fo-
tografa portofólios de modelos em
Nova Iorque. Há oito anos exerce es-
sa profissão, e nem tão cedo, pro-
vavelmente nunca, sairá daqui. Está
com grande clientela e cartaz.

Como conseguiu vencer na com-
petição de Nova Iorque? Experiência
de fazer mulher bonita ficar mais
bonita já tinha. Dá lição. Continua
acertando as certinhas que chegam
nervosas à sessão fotográfica.
"Muitas vêm de cidades do interior.
Chegam nervosas para preparar
material para as agências. Ponho elas
à vontade. Não me imponho, deixo
que aos poucos a moça relaxe, brinco
com ela. Tem muito fotógrafo
americano que quer dirigir tudo, e
deixa as moças muito apavoradas".

Com tratamento carioca de sim-
patia e papo, Valentim trabalha sem
parar. Sábado e domingo, para ele,
são coisas ocasionais. Como com-
para os modelos daqui e do Brasil? Os
daqui são mais profissionais?"Não é o modelo daqui que é
mais profissional, é a situação toda.
Agências, modelos, fotógrafos, es-
túdios". Ele lembra como, no Brasil,
trabalhava em espaço reduzido na
Constante Ramos. Aqui tem um es-
túdio de 700 metros quadrados, mil
rolos de papel colorido, luzes cons-
tantemente instaladas em pares, e
toda uma parafernália que ajuda a
dar bossa à novata sem imaginação.
Óculos gigantes, tamancões, bici-
deta branca, ventiladores, etc.

"Aqui tem tudo mais barato,
sem inflação. Filme, papel, ácidos.
Lá, os fotógrafos são heróis. Lutam
com muitas dificuldades". Ele sabe
do que fala. Tem mais de 20anos de
profissão, oito aqui. Quanto às
manecas, "nem dá para comparar. A
daqui não é americana, é interna-
cional. Tem japonesa, dinamarquesa,
preta, branca, de todas as cores. A
brasileira é brasileira". Mas Valentim
ressalta que, 

"pelo pouco trabalho
que tem, a brasileira é modelo excep-
cional. Você sabe, ser modelo é
questão de prática. A brasileira
trabalha uma vez por semana, a
americana todo dia".

Valentim vê outra diferença. "A

maneca americana nunca está ten-
tando só aquilo. Ao mesmo tempo, no
início da carreira, trabalha do que en-
contrar, garçonete de restaurante por
exemplo, para poder se sustentar en-
quanto se firma. Depois de alguns
anos, já começa a estudar seriamente
teatro, artes plásticas, etc, para ter
saída para essa carreira que é tão cur-
ta". •
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"0 amor e a religião
são uma coisa só e o amor

é o elemento fundamental da vida.
Preguemos o amor. A todos,
mas em particular aos jovens

recordemos que a melhor
política é o amor.

M ARC CHAGALL
EM FLORENÇA

Fez discurso, deu entrevista
autógrafos e inaugurou a mostra que
comemorou seus 90 anos no Louvre

Texto e fotos de Araújo Netto

Para Chaga// a vida è sempre um drama e sua arte sempre
respeitou a vida. Ê o drama, inclusive, na felicidade. Esta

felicidade ele concentra na mulher Vava, que
o acompanhou a Florença

O 

fim do verão italiano
marca também o fim
da mais recente mos-
tra antológica de
Marc Chagall, nos

salões brancos e espelhados do
primeiro andar do Palazzo Pitti de
Florença, visitada e revisitada, vista e
revista por mais de 1 milhão e meio de
pessoas, desde o dia da inauguração
(5 de junho) até a primeira semana de
setembro. Três meses em que o
chagallar, o ir a Chagall, o.distrair-se
com Chagall durante algumas horas
foi outra vez espetáculo obrigatório e
sadio para homens e mulheres de
todas as línguas, cores e idades.

Depois da exposição da escultura
monumental de Henry Moore (1972),
da pintura e escultura quase pop de
Robert Rauschenberg e do grande
mural mexicano de David Alfaro
Siqueiros (em 1977), os adminis-
tradores de Florença conseguiram
fazer do último verão uma outra es-
tação inesquecível, mostrando em sua
cidade o que de mais recente Chagall
criou: 61 quadros (ou poemas?), pin-
tados de 1967 a 1977, telas que mais
uma vez ele "encheu de formas so-
noras". Todas elas confirmações da
impressionante vitalidade do artista
russo-hebreu-parisiense, um dos úl-
timos grandes velhos vivos do século,
comparado por um crítico italiano a
"un meraviglioso bambino di novan-
tunanni".

Novamente os administradores
florentinos recorreram e tiveram sua
empresa facilitada pelo sortilégio da
velha cidade do Renascimento, pelo
apelo irresistível que continua a ter a
Florença "de todas as artes e ciências
não ouvidas e jamais vistas". Ao con-
vite para trazer e repetir em Florença a
mostra que comemorou seus 90anos,

no Museu do Louvre de Paris, em
1977, Chagall não se fez rogar.

Aceitou até mesmo a sugestão de
vir, em pessoa e pela terceira vez nos
últimos tempos (a primeira foi em 1967
para inaugurar o auto-retrato que
doou à Galleria degli Uffizi; a segunda
foi em junho de 1977 para receber uma
,condecoração do Governo italiano), à
cidade que por indefiníveis "raisons

du coeur" ele mesmo diz ser a sua
cidade da Itália.

Um dia antes da abertura pública
de sua mostra, ao lado de sua segun-
da mulher, Madame Vava (Valentine
Brodsky), surpreendido pela pequena
multidão de curiosos que se infor-
mara da sua presença, fez discurso,
deu entrevistas, deu autógrafos,
deixou-se tocar, sorriu, em nenhum
momento se mostrou impaciente e
incompreensivo, antes de dar por
iniciada a função de seu grande circo.
Um circo que responde ao apelo das
cores, de anjos e amantes angélicos
que dançam ao som dos violinos e
das clarinetas; de peixes dourados e
pássaros azuis; de cordeiros ver-
melhos e cobras verdes.

Para a Superintendência dos
Bens Artísticos e Históricos de
Florença, o discurso de um Chagall
que sempre riu dos oradores adquiriu
o valor de relíquia. Diante dos mi-
crofones, ele começou murmurando,
em francês: "Não quereria dizer
muito, porque eu falo melhor com a
pintura. Mas vocês vieram por mim,
certamente desejam ver como eu sou
capaz de mexer os lábios, ouvir a
minha voz. Que grande honra me
fazem hoje em Florença: a mim que
freqüentemente duvido de mim mes-
mo. Notei, como muitos outros, o
que me aproxima de vocês: esta
grande nascente de amor, e é esta
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Poeía lírico, pintor dos pares ingênuos
que flutuam no espaço, dos violinistas
empoleirados no telhado e dos gaios e
jumentos que dominavam seu vilarejo
russo, Chagall parou Florença com
sua arte intuitiva

Nos salões brancos e espelhados do
primeiro andar do Palazzo Pitti, as
obras de Chagall foram vistas e
revistas por mais de 1,5 milhão de
pessoas SO
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MARC
CHACALL
"Ele tem um anjo
na cabeça'9,
costumava dizer
Picasso a respeito
de Chagall, artista
que criou e
continua criando
um universo
visionário e
fantástico.
grande nascente que fez nascer no
mundo uma grande arte. É este ím-
peto do espírito que conquistou o
mundo com a sua grandeza. Se
soubesse rezar, rezaria para que vocês
possam nutrir, e com vocês outros
povos, este amor pela criação, do qual
o mundo tem necessidade. Eu amo
Florença."

Aos jornalistas, Chagall pediu:"Por cortesia, não me falem de
política." Só respondeu'ás perguntas
dos que assumiram este compromis-
so.

A pergunta que mais lhe agradou
foi aparentemente a mais banal de
todas: — Qual a experiência que mar-
cou a sua vida?

"Foi aquela vivida com minha
mãe e meu pai. Aquela foi uma gran-
de academia: a de trabalhar para
ganhar a vida. Igual à do amor que
regeu minhas relações com Bella, a
minha primeira mulher. Grande,
grande. Recorde-se de que o amor e a
religião são uma coisa só e o amor é o
elemento fundamental da vida.
Preguemos o amor. A todos, mas em
particular aos jovens, recordemos
que a melhor política é o amor."

Acha que entre os jovens
contemporâneos existem bons artis-
tas? "É difícil dizê-lo, mesmo sabendo
que bravos jovens sempre existiram e
a contemporaneidade é feita de tem-
pos profundos, tem raízes no pas-
sado. Claude Monet, por exemplo,
não é um jovem contemporâneo? E
Gauguin e Rousseau? E aquele gran-
díssimo queé Modigliani?E se poderia
ainda voltar muito atrás: observem
Mosaccio na igreja do Carmine: na sua
plasticidade estão todos dentro, de
Cezannea todos os demais."

Mas, especificamente dos
jovens de hoje, o que diria?"Os rapazes de hoje são opri-
midos pela grande quantidade de
coisas e pela grandeza das coisas da
arte do passado. Esses rapazes são
derrotados, desconcertados, e é ex-
tremamente difícil exprimir juízos
sobre sua obra e sobre suas idéias na
arte. Todos, e não somente eles,
devemos repetir continuamente queé
preciso trabalhar na vida. E com
amor."
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Acha que pintou obras ge-
niais?"Simplesmente 

pintei e continuo
a pintar e pintarei até quando não tiver
forças. Não fiz nada mais do que isso.
Nada mais do que isso pretendo fa-
zer."

O ícone russo e a Torre Eiffel
têm o mesmo valor simbólico na sua
pintura?"Não existem símbolos na minha
pintura. Pinto a Torre Eiffel como se
pintasse uma garrafa."

Já se disse que a sua "arte é o
riso entre as lágrimas". Seria uma
definição justa? E porquê?

"Porque a vida é sempre um
drama e a minha arte respeita a minha
vida. Éo drama inclusive na felicidade.
Às vezes me acontece de sonhar que
estou morrendo e uma angústia ob-
sessiva me domina, mesmo tendo a
consciência de que se trata de um
sonho e que, ao meu lado, dorme,
sem ser tocada por esta perturbação,
a mulher que amo, na qual concentro
minha felicidade."

Continua acreditando que"tudo na vida como na arte se pode
mudar e mudará" se não tivermos ver-
gonha de pronunciara palavra amor?"Certamente, e mais do que nun-
ca.

As estatísticas da grande, inces-
sante afluência de público à sua mos-
tra muito provavelmente farão de
Marc Zacharovitsch Chagall um artis-
ta e um homem recompensado por
Florença, a cidade para a qual fez uma
pública e teatral declaração de amor.
Ainda hoje, a esta altura da vida (aos
91 anos bem contados), ele parece dar
importância e ter necessidade desses
reconhecimentos; saber que um gran-
de público continua atraído pelo seu
mágico caleidoscópio, entendendo a
sua grande opção pela pintura mais
limpa, aquela que 

"não 
pode partir

dos símbolos, mas chegar a eles".
Solidário com a sua decisão de recusar
escolas, etiquetas, todos os/smos que
propuseram à sua criação.

O melhor e mais importante será a
outra confirmação obtida por sua
mostra nos salões brancos e espe-
lhados do Pitti de Florença. Saberque
ninguém repetiu — diante de seus
homens voadores, das suas noivas
brancas e flutuantes, de seus pro-
fetas, dos seus Don Quixote e de suas
cidades azuis — as perguntas e cri-'
ticas que os comissários do povo da
revolução soviética fizeram, em 1918,
à grande exposição que promoveu em
Vitebsk, o pequeno vilarejo bíblico em
que nasceu: Mas por que a vaca é ver-
de, mas por que o cavalo voa?"

Em Florença, no último verão,
todos sabiam por quê. De algum
modo, se haviam informado de que a
sua "arte é acima de tudo um estado
de espírito". É a arte de um homem
profundamente místico e sensual, que
diz nunca ter lido Freud para dormir e
sonhar bem, que sempre acreditou na
força e no valor santo da "alma de
todos, de todos os bípedes em todos
os lugares da terra". •

30
-7, 7.7'.-.-v -7..- ' 

77.^íjw;.. ':¦¦ ¦¦--¦-• .-.-¦:- ¦..- ,:>.:;.;-...- -.is*.™^.. ¦-':-'*;::„



':'-..t.2-::-\2ti-2 ¦¦ 2-'2SM^m^0':^. / ' ;."":. w. ¦
¦ ¦¦ 

¦ •. '¦ 

: 
¦ 

.: .-_. 

-

**Xl >"fl» L,

ffflflffj
íip»¦*G__ B_iWwm

¦ ilÉS^Síf' v>
_B^^^^_k^^UÍIÍl_B^_!_!_^S^ill_^^^^^!" * \ W^-^f''*'"""' r^X > ' Há _i'_l^_B 

";"

V '¦'.'"¦"¦-2 .^T' • flJí' ií''^' ' ¦ _^_K_L ^flJB>W i_H 'm " _^H fl_kí'^^^«Hff^ -'-' * -.—_¦ a_È_M^aeíÍflBR 1*^ - '-^-. ___fflr fl-H-Rã-^-^-^-i^K-l^-P^-^B T_^~"" *¦ . ¦ :• •#'- %- ^M Tl-L- -i -:;^i'.««^Pl-#*b'a^^ (»K~~"* _Í__ta_, *^_l Gvw_flH 2l^|flJ_-k&T""^í*' |WXSm_E<_^^M\m_|L "íáíí*^»*/ X_"""¦"'•¦'.:¦ <«^^^^^**»^^fcÉ_^_^_^_3B_K^^^»-_« ''*'»...dd-"i

.'_WA';-l_i SlItbáMi 'i_M_0tk Jggtt§§1|^ _0feáp£ qM _J_tfÉw _M)ík__ff_l Mlk•i jCWl» IWl^lOg^y .^^Kw . .:_^H ¦__9 ' »^7W-MV-4-^fl-^fl -W^V-rVI^-y¦JP**'!** ITIEIIIUI UU v_J^_IVC <^fJ_a.-M-fcg-l-B^^--l*-J fllfliflg^flL-CT wk
*.->fl__^3Kas»Sfe'_«É^s^^ •» _ wJSi^eíf - __¦_»__. éS^m ¦¦*>«.. .. " - - -

_________

-XUX-^X-^_y/M-ft--^.iiii_ _ 
^^m~mm^~~im'mmimlmm^mv~~ S. VMÉm&^r * - S • d X^' • -.^^^a\\\\\\\\\\\mm^s^.\ & X,--^X*-"-•:i—— ~,~*áà^tiÊmW

B_B-t^fcj-wtt--^^ ¦3BM-B-M-t-^-fc-ã-a_----M-^ «as». ^^^^^*^K^_H Bb^* 1__»^. . *£ ' .' d__H^S?'!^~d ^^ B8_Í_-&,*Lrí^_E^™S_T-2*_^_^_^_l -E_k

^B_H _H^''-,>?'_flr9_i_^_i _H_^_E___B_ld mmmVfmWr?'* r<» <fl kí^_u_3í_M E_l B_X aB
BN__1 SícTKftív^. _w l TUfflIlnflliV E-Hl s fl K7_l ^^^__~-^_2

"^b* ' Vflfl^flfl^^^^HiBflV. I H--'* . ««. afl^. _ k ¦ P ^*|F*^-f v^» ^^iSÍáíí_S_l _^r" .'*^h| L ^fl P___S_fc_ü_C_?^n»í^_p5 AfJ i^^l _K^m ^_l _^_r^

í^^^*^^^^^^^^^. Jifc»—.' *ar^ «*»" vvS-B'"4-K^'^'^¦^_^_BBp__wi»RíV-B _fl_F¦^¦",_^K_V*^_^_^l_^H _B_S_í_^_»í3^^^"-^_^_P-"_^_m^^^^^^ _^_i_fc_i^Bl b^f_-_S_í_

íffi—*—>> ...'." , .. ...——.- ^,mt-_«^-».~-c*-j*^^j^^fa^^3-^-^-B-_fl^BflP_W-^-í^^^> ' 11,'JLL^^JiMBt-w-^-f^-r mi~*~~~mmT^Êri
í """* _^ ¦^^p^i^^M_^^^^^^^^^M^^^^^^^H^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^1^^>^1M^__^^j|^3^Pjflj^^y-tJJBJB3^^P^J^P jy.

^^^t^*^^^a\m^ammWanmm^^Sam~mM%mWam%mXSm^^SSa\m%m^mm^^ ' ' "' ^^^^^^^*^^^^-J ^^^^^^^^^^^^^^^^^^™*F^^*^^^^^^*^^^^^™**W^*^_^l^_^^*y*^^*"rT*T_^^^

Ficando no Hotel Miramar, você aproveita o máximo
do Recife. O conforto dos seus apartamentos, ou suítes.
As delícias servidas no restaurante A Gávea.
Os mergulhos na piscina ou nas águas mornas da praia de
Boa Viagem. Os serviços de bar, coffee-shop, boutiques,
cabeleireiro, agência bancária.
As noites na boite Gas Light.
O status e o melhor atendimento que a tradição
da Rede Monte Hotéis reserva para você em Pernambuco.

Hotel Miramar
Rua dos Navegantes, 363

Maiores informações e reservas nos endereços abaixo:
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Recife

Av. Martins de
Barros, 593 -
Fone 231.0233 -
Telex 081-1454

Salvador

Av. Presidente
Vargas, 2338
Fone 245.5033 -
Telex 071-1430

Rio de Janeiro
Av. Almirante
Barroso, 22
s/304 - Fone
224.8191-
ABAV-336

São Paulo

Av. São Luiz
258 s/1507-
Fone 258.7219
ABAV-545

MonteHotBs
40 anos de hospitalidade bem brasileira

A Rede Monte Hotéis lhe oferece também no
Recife os sevviços do Grande Hotel, Av. Martins de

Barros, 593 e do Hotel Guararapes, Rua da Palma, 57.
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Com quantos pratos se faz um bom jantar ?

PODEM SER
APENAS TRÊS

Cilèa Gropillo

Muitas vezes a dificuldade maior para quem vai oferecer
um jantar não é exatamente preparar a refeição e sim
escolher pratos que combinem entre si e, além de serem
agradáveis aos olhos, associem o visual ao paladar, o
que é sempre muito importante. Não é necessário
planejar com semanas de antecedência. Uns quatro dias
antes organize toda a cozinha e a d es pensa para fun-
cionar a pleno vapor e com muito êxito na noite do jan-
tar, comprando os ingredientes necessários em quan-
tidade suficiente para atender bem todos os convi-
dados, deixando apenas os perecíveis para o dia an-
terior. Só comece a fazer os pratos quando tivera cer-

teza de que não falta nenhum ingrediente em casa e que
todas as etapas, da entrada à sobremesa estão devi-
damente cobertas. Para ajudá-la sugerimos um car-
dápio simples, mas muito gostoso, que sem dúvida
agradará aos convidados sem complicar demais a sua
rotina. Como aperitivo sirva um sherry com alguns sal-
gadinhos comprados prontos. Quando já estiverem
todos reunidos, comece o jantar servindo um prato leve
de salada e continue com Stroganoff com Batatas
Sauté acompanhado de brócolis e um bom vinho tinto.
Terminando a refeição, ofereça como sobremesa Creme
de Canela com Raspas de Chocolate.
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Salada de alface
com beterraba

250g de beterrabas pequenas,
um pé grande de alface, quatro
colheres (sopa) de vinagre de vinho,
uma cebola pequena, sal, pimenta-
do-reino moída na hora, açúcar, seis
colheres (sopa) de azeite.

Cozinhe as beterrabas, retire do
fogo e lave em água fria. Raspe as
cascas, corte primeiro em rodelas e
depois em tirinhas finas. Enquanto as
beterrabas estiverem no fogo, lave a
alface e deixe as folhas escorrendo.
Faça o molho com o vinagre, a cebola
ralada, o sal, a pimenta e o açúcar,
acrescentando no final o azeite.
Coloque as beterrabas nesse molho
por algum tempo. Arrume a alface
numa saladeira e, somente na hora de
servir, coloque a beterraba no centro.

1/4 de litro de creme de leite
azedo, 1/4 de litro de creme de leite
doce, 1/2 kg de cebolas, 1/2 kg de
champignons, 50 g de manteiga, um
dente de alho, 750 g de filé-mignon,
duas a três colheres (sopa) de óleo,
sal, pimenta, uma colher de chá de
mostarda.

Misture as duas qualidades de
creme e reserve. Descasque as ce-
bolas e corte em fatias. Corte os
champignons ao meio. Derreta a
manteiga numa frigideira, doure a
cebola e depois o alho. Separe o filé-
mignon em bifes e depois corte cada
um em tirinhas finas. Coloque o óleo
em uma panela e deixe esquentar
bem. Frite a carne em três etapas,
sempre temperando com pimenta,
juntando os pedaços que já estiverem
prontos ao refogado de alho com
cebola. Adicione os champignons,
misture e aos poucos vá juntando o
creme de leite. Tempere com sal e
mostarda e deixe ferver. Sirva
imediatamente com batatas sauté ou
arroz.

Brócolis com
vinagrettedeovos

Duas colheres de (sopa) de
vinagre de vinho, 1/2 dente de alho,
sal, dois ovos cozidos, açúcar, pi-
menta-do-reino moída na hora,
quatro colheres (sopa) de azeite, 750
g de brócolis.

Esfregue o alho em uma caçarola
pequena e misture dentro deja o
vinagre, o sal, o açúcar, a pimenta e o
azeite. Descasque os ovos e pique-os
em pedacinhos, adicionando-os
cuidadosamente ao molho. Lave os
brócolis, retire os talos mais grossos e
leve a cozinhar em água e sal por
aproximadamente 15 minutos. Quan-
do estiverem cozidos, escorra bem e
arrume num prato, regando com o
molho de ovos. Sirva em seguida.

Creme de canela
com raspas

de chocolate

1/8 de litro de leite, 1/2 fava de
baunilha, duas gemas, 50 g de
açúcar, uma colher (chá) de canela,
duas folhas de gelatina branca, 3/8
de litro de creme de leite, 50 g de
chocolate em barra.

Ferva o leite com a metade de
fava de baunilha. Bata as gemas com
o açúcar e a canela. Junte o leite fer-
vendo, misturando bem. Leve a mis-
tura novamente ao fogo, agora bran-
do, mexendo até engrossar. Coloque
as folhas de gelatina em um pouco de
água para amolecerem. Escorra, dilua
em uma colher (sopa) de água fer-
vendo e despeje no creme, sempre
mexendo. Retire o creme do fogo e
coloque a panela dentro de um re-
cipiente com água gelada, até que a
mistura comece a engrossar. Bata o
creme de leite e misture tudo. Co-
loque o creme dentro de uma tigela e
pouco antes de servir enfeite com o
chocolate ralado na parte mais grossa
do ralador.

e ,,;iÍ3^^^^*^tóià«SlÉ^5



.1
4>

0>

ESTE E UM
PRÁTICO GUIA SEMANAL

QUE TRAZ PRODUTOS E SERVIÇOS QUE
VOCÊ E SUA CASA PODEM

ESTAR PRECISANDO.

CONSULTE-O SEMPRE. VAI AJUDAR
VOCÊ A RESOLVER OS PROBLEMAS

DOMÉSTICOS DO SEU DIA-A-DIA.

INCLUSÕES PELOS TELS:

V.

242-6952
242-8345
222-5718

ACADEMIAS DE BALLET ) ALFAIATES
MALUCE BALLET STUDIO

257-3205. Av. Copacabana, 895

ACADEMIAS DE
GINÁSTICA

ACADEMIA ADONIS
269-1993. José dos Reis, 572

ACADEMIA RODNEY
Ginást. Fem. Masc. Taekwondo
235-7670. Av. Copacabana, 861

GESTÉTICA-CLÍN. DEGINÁSTICA
MÉDICA P/GESTANTES

256-8062. 235-7001
Av. N.S. Copacabana, 895

GIN-RITMICA E PLACEMENT
274-2213 - 322-1305

GINAS STUDIO G. MODERNA
Jazz - Emagrecimento
265-4891. L. do Machado, 29

LEE-TAEKW0N-D0 CLUBE
394-5284 - 286-4293

STUDIO 5 - GINÁSTICA - JAZZ
Rita Ludolf, 24 - COB-Leblon

YOGA CAIO MIRANDA
255-4788. Av. Copacabana, 807

[administradoras

*5i)

ADMINISTRAÇÃO DE
IMÓVEIS PALMARES LTDA.

242-2847. Graça Aranha, 226
288-5149. Conde Bonfim, 406-B

ADRIÁTICA LTDA.
252-0135. E. Veiga, 35

AUXILIADORA PREDIAL S.A.
242-6060. Trav. Ouvidor, 32

EKASA S.A.
Aluguel C/Apólice Seguros
263-1749. 7 de Setembro, 98

ELLMANN0 IMÓVEIS LTDA.
252-8886. Av. Rio Branco, 185

GVI - ADM. DE IMÓVEIS LTDA.
242-5863 - 222-5912 - 227-8953

IM0B. LAR DO BRASIL (I.L.B.)
GalpõesComerciaise Industriais
Aluga - Compra - Vende e
Administra.
270-5495. D. Isabel, 584. G. 202

N. ABSALÃO
Especialista na Zona Norte
260-7323. Bonsucesso

RAL - RIO ADMINISTRADORA
237-7707 - 257-5616. Av. Cop., 380

(advogados
DR. ANTÔNIO J.C. GRILLO

242-5757. Av. 13 de Maio, 47

ADVOGADOS -
CAUSAS COMERCIAIS

ESCRITÓRIO MORAES PINTO
221-7114. Evar. da Veiga, 35

ADVOGADOS -
DIREITO DE FAMÍLIA

COTRIM NETO & ADV. ASS.
242-4700. Graça Aranha, 226

DRA. CLEUZA VELOSO E ASS.
266-4716 - 257-9291 - 256-2460

ALDINO ESTILISTA
252-9551. Gonçalves Dias, 84

ATELIER OSVALD
255-5831. B. Ribeiro, 774-708

AYRTON ALFAIATE
235-0675. Copacabana, 420 SL

AQUECEDORES -
CONSERTO

ADELINO - GAZISTA
237-5660. Copacabana

TEC-VAL LTDA.
Cosmopolita - Junkers - Venda e
Conserto - Aten/Domicilio
280-8248/8298 - 230-6908

[AR CONDICIONADO
CONSERTO

BRAZ AR CONDIC/GELADEIRA
222-7396. Glória

TELEMAQ
280-6349 - 230-8337

ASSISTÊNCIA
A EXCEPCIONAIS

CENTRO DE ESTIMULAÇAO
284-2709. Copacabana, 1072

(bicicletas
LOJAS META BICICLETAS

224-0708 - 224-9054.
Buenos Aires, 190

3

(bombas-conserto
ELÉTRICA TEMPERMAR LTDA.

Enrolamentos - Manutenções
234-8366. Av. Suburbana, 191

bombeiros
HIDRÁUUCOS

OFICINA REDENTOR
226-8484. J. Botânico, 595-B

R. BARROS DESENTUPIMENTO
246-3362. M. Abrantes, 226

SOUZA ELETRICISTA
294-1748. Ataul. Paiva, 1174

(boutiques
C0NC0RD TUDO P/NOIVAS

247-6377. V. Pirajá, 540 L/214

(BOX PARA BANHEIROS"]
BUNDEX - VIDRAL

221-2351. Alfândega, 98

BOX DE VIDROS TEMPERADOS
Fume, Bronze, Verde, Transp.
268-9911 - 288-8796

BUFFET
BUFFET ANADOCE

268-1273. Sá Vianna, 148

(CABELEIREIROS D
CABELEIREIRO R0UDY

Alis. a óleo S/ Danif. Cabelos
235-0279/5148. Av. Copa, 542

CAMPOS' - CAB. UNISSEX
275-6698. P. Izabel, 7 U 13

DIERGI CABELEIREIROS
252-3225. F. Roosevelt, 23

HELENA TINTURISTA
266-0415. Gávea

INSTITUTO CABELO LANE
Queda Cabelo-Seborréia - etc.
232-4574. Pç. 15 Novembro, 38-A

JOAQUIM CABELEIREIRO
226-1694. S. Clemente, 12-B

LA ROSE CABELEIREIROS
222-0138. Fco. Serrador, 2 SL

LABELLE CABELEIREIROS
267-0348. V. Pirajá, 22 SL 201

MAINÁ CABELEIREIRO
2*45-0001. P. do Flamengo, 224

MIRELLA CABELEIREIROS
Haddock Lobo, 437-D. Tijuca

SALÃO ITAHY
222-7338. Graça Aranha, 145

(DECORAÇÃO DA CASA
CARMEN MENNA BARRETO

397-8867-Barra da Tijuca
SOLEMAR DECORAÇÃO GERAL

253-1776 - 223-1378

DEDETIZAÇAO E
DESINFECÇÁO

IMUNILAR
Cupim. Barata. Rato. Traça
226-9577 - 226-8233
246-1740 - 246-6248

DENTISTAS
AURIZETE ALVES M. MENDES

396-3404. Estr. Galeão, 1470

CLÁUDIO CORRÊA - CRO: 4083
287-3173 - 267-5393
Alm. Pereira Guimarães, 72

CAMAS HOSPITALARES-
ALUGUEL

DESPACHANTES

ALCE-EQUIP. P/ENFERMOS
257-3462/0956. Sta. Clara, 50

ESCRIT. LÍRIO MENDONÇA
233-1874. Mayrink Veiga, 32

(CAMISEIROS"

DOCES E SALGADINHOS
- ENCOMENDAS

DARLY-CAMISAS SOB MEDIDA
232-4438. Av. Rio Branco, 120

ALEMAR - DIST. DE DOCES
245-6747. Sen. Vergueiro, 218

(CINE-FOTO
KLICK COLOR FILMES

Revelação e Cópias em
48 horas
248-7993. Conde Bonfim, 232

ELETRODOMÉSTICOS
CONSERTO

CLINICAS DE
ACIDENTADOS

CONS. MÁQUINA DE COSTURA
235-3150. Siq. Campos, 143 L. 78

CONSERVADORA D/MÁQUINAS
Conserta-se Máq. de Lavar
Brastemp e Frigidaire
294-3147 - 294-3197. Lebion

(empalhadores ~)
EMPALHAD0R FERNANDO

284-0485 - 234-1233

DR. HERVÉ MACHADO
DR. JOSÉ L. DE FREITAS
DR. JOEMIO DIAS

Res. 38-5221 - 56-6656 - 47-4479
257-5604 - 255-6296
235-5624. Av. Atlântica, 3.308

(CLÍNICAS DE ESTÉTICA ) AG. EMPREGADORA CRISELA
390-8940. Dom. Lopes, 642

EMPREGADAS
DOMÉSTICAS - AGÊNCIAS J

CLINICA HENRIQUE IBEAS
287-0098. Farme Amoedo, 76

CONTABILIDADE -
ESCRITÓRIOS

C.A.CARVALHO-DESPACHANTE
243-3908, 223-5302 - Centro

CORTE COSTURA-
CURSOS

MODEUSTA ADELAIDE
237-0562. Copacabana

AGENCIA GIRASSOL
257-2011. B. Ribeiro, 391

AGÊNCIA SIMPÁTICA
Arrum., Cop., Babás, Cozinheiras
Mensalistas e Diaristas
222-3660. Evaristo Veiga, 35

CIDADE - EMPR. DOMÉSTICOS
236-5693. Santa Clara, 50

DOMÉSTICAS - AG. "PROLAR"
255-7744/45. Dom: 235-7579

(encomendas" D
(cortinas D
CARMEN MENNA BARRETO -
CORTINAS ARTÍSTICAS E
PERSONALIZADAS

Em Tear-Crochet-Couro-Tecido -
Pintura à Mão Livre
397-8867. Barra da Tijuca

FÁBRICA DE ROLÔ-PAINÉIS
232-0084. Arist. Lobo, 100

LUNAR PAINÉIS E ROLOS
224-8689

OSTROWER ROLÔS-PAINÉIS
266-3068. M. Abrantes, 178-D

(COZINHA-EQUIPTS ~j
MARCAP LTDA. - REFORMAS

224-8541. Sen. Dantas, 117

ENCOMENDAÇO
Encomendas P/Todo o País
243-8995. Santo Cristo, 224

(ENFERMEIROS ~~)
ASPE-ASSIST. PART. ENFERMOS

257-3462/0956. Sta. Clara, 50

ELINAZA - ACOMPANHANTES
231-1012 - 205-7085

(escadas
ESCADAS CARACOL TUPIARA

791-4543. Quint. Bocaiúva, 119

D
ESPORTES E ARTIGOS
PARA JOGOS

(creches

SUPERBALL E KING SPORT
CENTRO-TIJUCA-COPACABANA

243-6373/1907-255-0425-
232-6120 - 223-6387 - 222-8738

CRECHE COLEGUINHA
205-4949, Alegrete, 33 Lar

(PATILOGR AFIA-SE RVIÇÕs)
ELIETE-MARIA

226-4255. Botafogo

ESQUADRIAS DE
ALUMÍNIO
ALUMÍNIO TECNO-ALU

270-0399. Brás de Pina, 291

SQUEMA - ESQ. DE ALUMÍNIO
266-5570. M. Fontenelli, 41 -C



(estofadores
ACACIO GUEDES - ESTOFADOR

Cortina, Tapete, Pap. Parede
350-6777. Carlos Xavier, 352

CANDICE - ESTOFADOS
Faço Novos :EstofadoseCortinas
Orç. S/Compromisso
275-8294 - 235-6712. Copa

CASA EGA ESTOF. EM GERAL
Móvel - Parede - Carro - Lancha
280-4663. Braga, 20

COLCHOARIA COLOMBO
248-2430 - 208-4849.
C. Bonfim, 262

COLCHÕES FIRMAT0N
Orçamento sem Compromisso
266-0641 - 248-4811 - 289-1991

D0MITEX DECORAÇÕES LTDA.
208-2948. B. Mesquita, 605-C

GOULART DECORAÇÕES LTDA.
Estofados - Capas - Cortinas -
Estofados Novos - Rapidez e
Garantia - Orçam. SICompr.
228-8388. Arist. Lobo, 196-E

JADER C. MOREIRA
Móveis Estofados - Cortinas
Colchas - Matlassé - Colchões
Decorações - Orç. SIComprom.
281-1228

JOIVAN DECORAÇÕES
287-0790. V. Pirajá, 318 ss 7

MARCOSREFORMAESTOFADOS
258-0472. Vila Isabel

MONTEARTE DECORAÇÕES
232-8625. Calumbi, 116 Fundos

NELMANREF0RMAEST0FAD0S
238-6546 - 258-1201

H (fotógrafos

FARMÁCIAS E
DROGARIAS

DROGA SIX
247-2580/7562. J. Castilho, 57

DROGARIA KOSMOS
238-1133. 28 de Setembro, 344

DROGARIA SAENS PENA
Entregas à Domicilio
284-5548. Conde Bonfim, 297-B

FARMÁCIA CARLOS SILVA
Capac. P/Atend. Casas Saúde
286-7898. São J. Batista, 14

FARMÁCIA GLICÉRIO
265-9735/8153 - 205-1949

FARMÁCIA MARIN0
238-6423. Largo da Usina

FARMÁCIA PIAUÍ
255-7445. Barata Ribeiro, 646
274-7322. Av. A. Paiva, 1283-A

HOMEOPATIA STUART
248-8885. Haddock Lobo, 71

FESTAS INFANTIS
ORGANIZAÇÃO

PLIM-PLIM MÁGICO DO PAPEL
257-7276

[floriculturas ~)
chácara humaitá - plantas
e jardins

Terra Vegetal Preparada
226-9959/7482. Humaitá, 250
Av. das Américas, 14439

SANTIAGO DECORAÇÕES
EM FLORES NATURAIS

Decorações Igrejas, Clubes,
Sinagogas, etc. Demonstrações
em Slides e Filmes.
268-1717 - 238-6771
Barão de Mesquita, 778

TRO PI FLORA - PLANTAS
310-1221 -310-1395. Grata
Funda, 1000 -1. de Guaratiba

(fogóes-conserto 
~")

hidro elétrica i. silva
229-3390. A. Cordeiro, 492-fds.

TEC-VAL LTDA.
280-8248/8298 - 230-6908

MÉDICOS - ALERGIA D
KLEBER GUIMARÃES

Presença Certa nos Grandes
Acontecimentos Sociais
225-7240 - FFC. 268-1012 - TTC

SIQUEIRA STUDIO
222-3467. Ed. Av. Central, ss 133

SOM, FOTO ESPORTE
Casamentos e Documentos
223-3746. Uruguaiana, 212

DR. JORGE D. BARBAS - 23046
284-6988. Conde Bonfim, 232

MÉDICOS -
CIRURGIA PLÁSTICA

DR. DJALMA L. MENDONÇA
237-1784. N. S. Copa. 819

(geladeiras-conserto"
REFRIG. ESTÁCIO DE SÁ

284-7348. 28 de Setembro, 182

MÉDICOS -
ENDOCRINOLOGIA -
OBESIDADE - DIABETES

(GELO
DEPÓSITO GELO AVEIRENSE

Entregas à Domicilio
226-001. Cap. Salomão, 14/16

GRADES PROTETORAS 
N

DR. JORGE BASTOS GARCIA
267-8606. Ipanema
391-1287 - 351-6492. Ira já

(médicos-ginecologia)
dr. moisés fisch

242-6845. Rio Branco, 156

GRADES MONVIC
342-3839. Estrada Jpa., 6461

SECADORES CONTINENTAL
226-7484. Real Grandeza, 160

(MÉDICOS - ORTOPEDIA ]
CLÍN. DR. MICHEL GLASBERG

236-6667. B. Ribeiro, 774

DMG-DECORAÇÕES
REFORMAS E OBRAS

205-4547
SANITAS ENGENHARIA

222-1123. Marrecas, 36

SEDIL ENGENHARIA
Reformas Aptos e Prédios
399-2171 -399-2072

SERRARIA SANTA LÚCIA
229-2331 - 289-3294

TRAVASSOS-SERVIÇOS
INDUSTRIAIS
ESPECIALIZADOS

201-3344. Arquias Cordeiro
324 - Méier

(PAPEL DE PAREDE ~)

CARVALHO COSTA REVESTIM
236-4589. Santa Clara. 33

SÓ PEDRAS DECORAÇÕES
287-0807. A. M. Franco, 170-F

(grafólogos
MÉDICOS - OUVIDOS,
NARIZ, GARGANTA

PSICODIAGNÓSTICOS GRAF.
E PERÍCIAS GRAFOTÉCNICAS

222-7299. Almte. Alex., 1281

(impressos de luxo 
~)

SR - CONVITES - CASAMENTO
280-4795 - 280-2945

JARDINS - ART. E
ORNAMENTOS

HILÉIA PAISAGISMO ECOLOGIA
222-4771 - 224-7526

PAN GRAMA TERRA PRETA
331-6453 - 331-8477

(JOALHEIRÓS"
SO-ALIANÇAS

Saens Pena, 45 SI. 219

D
MENSAGEIROS
DOMICILIARES

LABORATÓRIOS DE
ANÁLISES CLÍNICAS

LABORATÓRIO BRONSTEIN
283-4447 - 236-7805

TOC-TENHA
274-9898 - 274-4747

(metais sanitários T)
CASA MONTES CRUZ

Metais, Banheiras e Pisos
232-2220. Frei Caneca, 107/9

LAVANDERIAS
MOLDURAS

ARTEFACT MOLDURAS
224-3601. Gel. Caidwell, 216

JOÁ MOLDURAS
Bambu - Cortiça - Mont. Pôster
274-8249. Dias Ferreira, 242

D

GMOVEIS
MONTMARTRE PIONEIRO
MÓVEIS COLONIAIS .

1000 Modelos em 3000 m*
246-1591 - 246-0923
390-5570. São Clemente, 72
Cândido Benício, 503

DM-TAPEÇARIA
Tapetes Lavagem no Local
Estofados e Cortinas
226-8442

EVARISTOS - TAPETES - LOCAL
201-4469. Riachuelo

HOTÉIS E SIMILARES S.A.
288-7996 - Maxwell, 80
286-0697 - S. Clemente, 265

LAVA - CORTINAS E TAPETES
Especialista - Orç. S/Comp.
227-3480. Ipanema

LAVANDERIA GUANABARA
Forrações Lavagem no Local
Lavagem: Cortinas - Tapetes
226-1634/5019. Passagem, 110

LAVANDERIA JOVEM
Forrações Lavagem no Local
Cortinas Lavagem e Reforma
284-5193-248-9414 A LUSITANA S/A.

. 284-9991. Av. Brasil, 2332

(LIMPEZA DE FOSSA J AIRMAR - TRANSPORTES LTDA
232-8964 - 262-0147

MUDANÇAS CENTRO-SUL S/A.
269-0542

MUDANÇAS TIJUCA
248-9053. Haddock Lobo, 409-B

( MÓVEIS DE VIME

CANA ÍNDIA-VIME-JUNCO
Fabr. Própria - Modelos Excl.
232-0084. Arist. Lobo, 100

(mudanças D

CONSULTORIA TÉCNICA
201-4047. Cachambi, 206-B

MAQUINAS DE LAVAR
CONSERTO

SERATEL-SERVIÇO ESPECIA-
LIZADO-BRASTEMP/BENDIX

264-3198-228-8186
tec-val Ltda.

280-8248/8298 - 230-6908

OBRAS E REFORMAS-
IMÓVEIS

COLTAP-REV. INTERNOS LTDA.
232-9316. Relação, 55 SL 416

PISOS J
CLAIR DECORAÇÕES

287-0888. Vise. Pirajá, 82

DR. MAURO LINS E SILVA
285-3433 - 225-1584

(MÉDICOS - SEXOLOGIA )

DR. ORESTES CRUZ - 988.2
DR. ARMINDO FALCÃO - 8227

Urologia - Distúrbios Sexuais
221-4100 - 224-7999
Pres. Vargas, 633

(MEMORIZAÇÃO-CURSOr)
EXECUTIVE COURSES

242-9139. Tv. Ouvidor, 21

PLASTIFICAÇAO DE
DOCUMENTOS

LEME - CÓPIAS BAZAR
SAMPAIO

275-3048. G. Sampaio, 610-B

(PRODUTOS P/LIMPEZA )
JUQUINHA

270-1093. Pç. das Nações, 292

PRODUTOS
VETERINÁRIOS

VETERINÁRIA FÁTIMA
Prod. Agro.Pecuários
252-4744. do Riachuelo, 145

XAMON-PROD. P/PEQUENOS
ANIMAIS E P/JARDINAGEM

253-6774. Miguel Couto, 104

(PRONTO-SOCORRO
EMERGÊNCIA DENTARIA

267-5393 - 287-3173
Alm. P. Guimarães, 72

(PSICODRAMA J
DR. RONALD DE CARVALHO F.

286-9324. Real Grandeza, 182/5A

(RÁDIO - CONSERTO )

ELETRÔNICA TRANS-CORDER
242-1334. Trav. Ouvidor, 36

RAIOS X -
CONSULTÓRIOS

ABREUGRAFIA DR.*CARVALHO
P/o Mesmo Dia Radiografias
224-4635. Av. Alm. Barroso, 91

RECURSOS HUMANOS-
AGÊNCIAS

COAC S.A. REC. HUMANOS
Servs. Perm. e Temporários
233-2599. Av. Rio Branco, 39
390-7156 PBX. Est. Portela, 29

CORTESIA PREST. SERVIÇOS
Servs. Perm. e Temporários
Av. Rio Branco, 156 SL 537

REFRIGERAÇÃO
CONSERTO

OFICINA FUAD
242-7934 BIP 246-4180/B3A

(restaurantes
CALDEIRÃO SOLARIUM BAR

Gal. Venâncio Flores, 171
CHEZ MANOLO REST. E BAR

Ari ao Piano, Sextas e Sábs.
396-4080.1. Governador

RESTAURANTE VEGETARIANO
224-9515. Alfândega, 112

REVESTIMENTOS
DECOR-PAPEL DE PAREDE

257-7694. Barata Ribeiro, 48

DM DECORAÇÕES
396-5777. Estr. Galeão, 988-B

FELIPE MARMORARIA
238-5504. Teod. da Silva, 525

THIAGO PEDRAS DECORATIVAS
Atendemos a todo o Brasil
390-1522 - 390-3217 - 390-9670

_SAUNAS
LINA SAUNA

234-2609 - 228-2550

(SEGUROS
CYLCAR SEGUROS

224-5283 - 221-9063
'SILK SCREEN'

SERITÉCNICA MATERIAIS
SERIGRÁFICOS

284-3196. C. S. Cristóvão, 120
237-2979. Sta. Clara, 75 U 508

SOM - EQUIPAMENTOS )
NUCIO STUDIOS

246-8953. Vol. da Pátria, 170

SEC. ELETRÔNICA/VIDE0 K7
283-4250 • 222-8649

(tapetes-limpeza 3
dm-tapeçaria

226-8442

LAVE-TAPE
224-3400 - 224-1005

(TELEVISÃO - CONSERTO

OLIVEIRA
255-7668. Copacabana

VITAL FONTOURA ELÉTRON.
396-1404. Ilha Governador

TOLDOS E COBERTURAS )
TOLDOS V0LPINI

390-8710. Cons. Galvão, 58

(transportes urbanos)
MARABÁ TRANSP. EM KOMBIS

261-8997 - 771-1881

(turismo-agências 
~~)

GUANATUR PASSAGENS
255-1271. Dias da Rocha, 16

(VIDRACEIROS
AEROPLEX

Vidros para Automóveis
255-4625. Barata Ribeiro, 266

BLINDEX - SUPER VIDRO
228-2265 - 264-8807

CASA CARVALHO GONÇALVES
FABRICA MOLDURA/ESPELHO

Venda Atacado e Varejo
222-5592 - 232-7658
232-9958. Constituição, 13

CASA ROCHA - FÁBRICA DE
ESPELHOS

230-9085. Av. Automóvel
Clube. 3875

VIDRAÇARIA BRAGANÇA
247-1702. G. Carneiro, 131-B

VIPLAMOL-VIDROS/MOLDURAS
288-0708. Uruguai, 349 A/B

VIGILÂNCIA

SASIL SEGURANÇA
232-0790 - 255-5861 - 256-9634

SBIL-SEG. BANC. INDUSTRIAL
283-0812. Gomes Freire, 181



JOGOS
CRUZADAS Carlos da Silva

HORIZONTAIS - 1. sarna leprosa de certos
animais; 4. aquilo que refresca; refrigerante; 8.
relativo ao olho ou avista; 10. relativo â lã; 12. nó
dos dedos; 14. gênero de palmeiras, muito se-
melhante ao da que produz tâmaras; 15. segundo
califa e sucessor de Abu Becre; 16. marisco
semelhante á amêijoa, usado como isca na pesca
do bacalhau; 17. a que há de melhor; 18. icica;
19. inflamação de qualquer fibra, em regra da
muscular; 21. amuleto ou fetiche egípcio; 22.
silencioso; calado; 24. altar; 25. nome vulgar da
icacina e do seu fruto (pi.); 26. indígena de uma
tribo da América do Norte; 28. sinal em forma de
travessão, usado para indicar lições falsas, etc;
29. itálico.
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VERTICAIS - 1. indivíduo sentenciado a tra-
balhos forçados; 2. o caráter dos sons de uma
língua; 3. obedece, cumpre; 4. pessoa ou coisa
diversa; 5. dignidade de cônego; conezia; 6. de
perfumes agradáveis; 7. certa formiga; 9. soli-
tário; ermo; 11. erguer; levantar; 13. qualquer
dos lados adjacentes do ângulo reto do triângulo'
retângulo; 18. habitante da Itália; 20. pedaço,
nacada; 23. coisa difícil; dificuldade; 27. sufixo
usado em Química para formar termos indica-
tivos de compostos com função de aldeído.

CHARADÍSSIMO
CHARADAS ENIGMOGRAMAS
(adição ou supressão de letra ou letras na 1'
chave)

1. o HABITANTE DE COMUNA
E nem parece verdade,
Vive junto tanto tempo
Mas teme a COMUNIDADE. 6(mais 7)7

2. No frio, o melhor AGASALHO é ficar MUITO
APROXIMADO do nosso amor. 8(mais 8,9)10

3. PASSAR POR CERTO OU VERDADEIRO
É COMPROVAR o potoqueiro. 9(menos 7,8)7

4. AQUELE QUE COMUNICA
Mas não sabe comunicar,
Faz o negócio às avessas
E ninguém vai PARTICIPAR. 11 (menos 9,10)9

5. TORNAR-SE SÓCIO de algum clube é SER
CONSOANTE com o seu estatuto. 9(menos 6,7)7

6. Quando fui RECRUTADO, estava CONS-
CIENTE do meu dever para com a Pátria.
9(menos 6,8)7

C0NTINUEX
Deve ser encontrado um sinônimo para cada

pedida numerada e com tantas sílabas quantas
forem as quadrículas, preenchendo-as até chegar
a palavra seguinte. A última sílaba de cada termo
começa o imediato e assim sucessivamente.
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1. encher como colchão; 2. cheia de ardor; 3.
ciente; informada; 4. extorsão; usura; 5. viajar
por mar; 6. vistoso; janota; 7. proprietário; pos-
suidor; 8. narração de aventuras interessantes; 9.
propriedade de estar oculto; 10. tomar nota de;
1.1. perto da noite; 12. despojado de cargo; 13.
suportada com indulgência; 14. oferta; donativo;
15. que não faz nada; ocioso; 16. proporcionar;
dar; 17. combate; luta; 18. que se refere a me-
lodia; 19. que enternece; tocante; 20. tonar teso;
endireitar; 21. diz-se do riso forçado e sarcástico;
22. autor de comentário; 23. peça plana de
madeira serrada ao comprido.

DOMINO PROVÉRBIO
As pedras do dominó foram misturadas. As

que têm a parte inferior em branco indicam que a
letra de cima é a última de uma palavra; as que
têm a parte superior em branco indicam que se
trata dé letra única e as sem letras separam os
termos da frase. O jogo começa com a pedra
marcada na parte superior e termina com a as-
sinalada na parte inferior. Após a junção das
pedras corretamente ler-se-á um provérbio bem
conhecido.~M~| 
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BRIDGE Lizzie Murtinho

CARTEIO (XVI)

Gostou de inverter o morto?
Aprenda então as condições desta joqada:

O seu lado curto deve ter trunfos que
possam destrunfar o adversário.

O lateral que você vai cortar tem que estar
do lado oposto ao lado longo de trunfo.

Você tem que ter entradas para cortar e
mais uma para destrunfar.

4.1065
VQ109
? Q32
+ A742

D
4.J32
VAKJ32
? AK65
*J

Você marcou 4 copas e a saída foi A, K e Q
de espadas. Em seguida o atacante voltou paus.

Neste caso você tem várias linhas de carteio:
Destrunfar e tentar ouros 3-3.
Destrunfar 2 vezes e bater 3 ouros. Você

ganha com ouros 3-3e mais a chance de ouros 4-
2 desde que o doubleton esteja na mão de quem
tem doubleton de trunfo.

Invertendo o morto, cortando os paus na
mão e destrunfando com a mesa. Neste caso
você só precisa de trunfo 3-2.

Esta é sua melhor chance. . . desde que
você consiga ver isso na mesa.

XADREZ Ruy Lopes
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As brancas
jogam e dão
mate em dois
lances (C.
Mansfield,
1955).

CONFRONTO DE GERAÇÕES

A figura romântica de Korchnoi, enxadrista
algo destemperado ao estilo Bobby Fischer e
temível grande-mestre nos seus quase inesgo-
táveis recursos agressivos, indica, de certa for-
ma, o fim de uma geração, talvez a geração mais
fértil do xadrez soviético.

Vale a pena lembrar, com efeito, que a URSS
impôs-se de fato ao mundo enxadrístico, no
grande Torneio Mundial de 1948, representada
por três grandes-mestres que ainda brilhariam
por longo tempo: Keres, Smyslov e Botvinnik,
respectivamente terceiro, segundo e primeiro
colocado no torneio que decidiu o título mundial,
vago com a morte de Alekhine.

Vem então, no início da década de 50, a
geração de Korchnoi; e a pletora de talentos é al-
go de nunca visto Tahl pode ter sido o gênio desta

geração, mas declinou cedo, devido a uma saúde
frágil. Depois dele, Spassky e Petrossian che-
garam ao título mundial; mas havia também o
citado Korchnoi, e Geller, Taimanov, Polugaevs-
ky, etc. Dos anos 60 para cá — isto é, em quase
20 anos — só um grande-mestre de proporções
hercúleas apareceu na URSS: Anatoly Karpov.
Será o fastio das vitórias?

Correspondência e remessa de livros e revistas para: Rua
das Palmeiras, 57 apto. 4 - Botafogo - CEP 22 270.

As soluções estão na página 37



HORÓSCOPO Semana de 8 a 14 de outubro Jean Perrier

ÁRIES TOURO
(21/3 a 20/4). Planeta: Marte
Vida diária: Não force o destino. Dê
prioridade aos assuntos mais urgen-
tes. Seja paciente, se não obtiver
resultados imediatos. Sentimentos:
Novo encontro, sua vida poderá trans-
formar-se. Harmonia com Leão e
Touro. Pessoal: Procure acabar com
os mal-entendidos. Saúde: Você deve
cuidar de sua pressão. N°: 1; Cor:
Amarelo; Dia: Segunda-feira.

LEÃO
(23/7 a 23/8). Planeta: Sol
Vida diária: Não assuma compromis-
sos que contenham riscos. Cumpra
as suas responsabilidades, se quiser
preservar seu prestígio. Sentimentos:
Você deve ser muito prudente duran-
te esta semana. Harmonia com
Gêmeos e Virgem. Pessoal: Seja mais
realista. Saúde: Não fume tanto. N°:
3; Cor Verde; Dia: Terça-feira.

SAGITÁRIO
(23/11 a 21/12). Planeta: Júpiter
Vida diária: Não conte com ninguém
durante esta semana. Leve em conta
a sua experiência e você obterá o que
deseja. Sentimentos: Você sentirá
uma forte atração por uma pessoa
que não corresponderá aos seus sen-
timentos. Harmonia com Áries e
Touro. Pessoal: Seja mais indulgente.
Saúde: Seus pés serão seu ponto
fraco. N°: 15; Cor Vermelho; Dia:
Domingo.

GÊMEOS
(21/4a21/5). Planeta: Vênus
Vida diária: Discussão com seus
colegas. Não faça projetos utópicos,
pois você perderá tempo e dinheiro.
Não viaje. Sentimentos: Se você
achou d^nor de sua vida, cuidado
com certas pessoas que tentarão
prejudicar esta ligação. Harmonia
com Câncer e Áries. Pessoal: Não se
deixe levar por qualquer pessoa.
Saúde: Tome vitaminas. N°: 5; Cor
Vermelho; Dia: Domingo.

(22/5 a 21/6). Planeta: Mercúrio
Vida diária: No setor profissional, aja
com mais calma. Os astros não são
benéficos. Seja conciliante e procure
realizar seus antigos projetos. Sen-
timentos: Um encontro dará à sua
vida um novo rumo. Não hesite. Har-
monia com Leão e Câncer. Pessoal:
Você fala demais, pense antes.
Saúde: Tenha uma alimentação mais
saudável. N°: 2; Cor Turquesa; Dia:
Quarta-feira.

VIRGEM BALANÇA
(24/8 a 23/9). Planeta: Mercúrio
Vida diária: Sorte para os profis-
sionais liberais. Sucesso nos seus
novos empreendimentos, com pes-
soas que conhece há pouco tempo.
Sentimentos: Os astros reforçarão
seu relacionamento com a pessoa
amada. Uma grande ternura nascerá
entre vocês. Harmonia com Escor-
pião e Aquário. Pessoal: Cuidado
para não perder objetos de valor.
Saúde: Faça uma dieta. N°: 6; Cor

(24/9 a 23/10). Planeta: Vênus
Vida diária: Sorte se você for indus-
trial. Domínio financeiro excelente,
com Júpiter em sêxtil. Sentimentos:
Você terá muito encanto e saberá
conquistar quem você deseja. Har-
monia com Gêmeos e Virgem. Pes-
soai: Não descuide de suas dívidas.
Saúde: Procure distrair-se mais. N°:
14; Cor: Cinza; Dia: Quinta-feira.

Azul; Dia: Sábado.

CAPRICÓRNIO AQUÁRIO
(22/12 a 20/1). Planeta: Saturno
Vida diária: Período excelente para os
comerciantes, com Saturno em
trígono. Não discuta com seus co-
legas no seu trabalho. Solicitações
favorecidas. Sentimentos: Acon-
tecimentos inesperados aumentarão
o seu amor por uma pessoa. Har-
monia com Peixes e Aquário. Pes-
soai: Fique atento. Saúde: Seu or-
ganismo está debilitado. N°: 4; Cor
Azul; Dia: Segunda-feira.

(21/1 a 18/2). Urano e Saturno
Vida diária: Você não deve esperar
por resultados imediatos. Aja com
calma e você conseguirá vencer os
obstáculos. Sentimentos Nada deve
ser assinalado para as pessoas sol-
teiras. As casadas devem agir de
modo a conservar uma união calma e
feliz. Harmonia com Peixes e Áries.
Pessoal: Evite os conflitos. Saúde:
Excelente. N°: 8; Cor: Branco; Dia:
Sexta-feira.

CÂNCER
(22/6 a 22/7). Planeta: Lua
Vida Social: Com Saturno em sêxtil,
suas chances são grandes. Você será
particularmente favorecido, se for
jornalista. Sentimentos: Com Vênus
em trígono, sua vida sentimental será
facilitada. Harmonia com Peixes e
Gêmeos. Pessoal: Confie na sua in-
tuição. Saúde Estômago sensível.
N°: 8; Cor Roxo; Dia: Sexta-feira.

ESCORPIÃO
(24/10 a 22/11). Marte e Plutão
Vida diária: Não empreste dinheiro.
Aja com mais energia. Boa semana
para os estudos, escritos ou para
resolver litígios. Sentimentos:
Procure o maior número de pessoas,
você poderá fazer um encontro
agradável. Harmonia com Virgem e
Sagitário. Pessoal: Não interprete mal
o que lhe for dito. Saúde Cuidado
com o seu peso. N°: 11; Cor Preto;
Dia: Sábado.

PEIXES
(19/2 a 20/3). Netuno e Júpiter
Vida diária: Idéias originais. Você terá
a competência necessária para
realizar os seus projetos. Aja com
delicadeza. Sentimentos: Você con-
seguirá atrair a simpatia da pessoa
que -você deseja conquistar. Har-
monia com Câncer e Aquário. Pes-
soai: Não procure soluções fáceis.
Saúde Cuidado com os excessos
alimentares. N°: 6; Cor Marrom; Dia:
Terça-feira. ^^

SOLUÇÕES
CRUZADAS
HORIZONTAIS — gafa; acaça; ocelar; lanar;
noca; elate; ornar; ciam; nata; iei; inite; tad;
tácito; era; icacos; dacota; obelo; osco.
VERTICAIS - gale; tonalidade; acata; ai;
canonicato; aromaticas; arara; eremitico; ai-
cear; cateto; Ítalo; naco; osso; ai.

CHARADÍSSIM0
Charadas Enigmogramas: 1. comunal/co-
muna; 2. conchegado/conchego; 3. cons-
tatar/constar; 4. comunicador/comunicar; 5.
consociar/consoar; 6. cons crito/cô nscio.

C0NTINUEX
1. acolchoar; 2. ardorosa; 3. sabedora; 4.
rapina; 5. navegar; 6. garrido; 7. dono; 8.
novela; 9. latencia; 10. anotar; 11. tarde; 12.
deposto; 13. tolerada; 14. dádiva; 15. vadio;
16. oferecer; 17. certame; 18. melódico; 19.
comovente; 20. tesar; 21. sardônico; 22.
comentarista; 23. tábua.

DOMINO PROVÉRBIO
Não dá quem tem. senão quem quer bem.
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E GANHE UM BIORRITMO GRÁTIS!

...--, ,--,._."simplesmente os
folhetos á Astroguia Ltda. Caixa Postal 70080
20000 - Rio de Janeiro - RJ - e receba logo um
brinde-

Horóscopo individual calculado e estabelecido
por um grupo dos maiores astrólogos do mun-
do com a ajuda de um computador.
Você vai receber centenas de linhas (várias
páginas) escritas exclusivamente sobre você
e seu futuro.
Envie-nos esse cupom preenchido num enve-
lope com seu nome e endereço e acompanha-
do do seu pagamento de Cr$ 250,00 em
cheque, vale postal o valor declarado, pa-
gável a Astroguia Ltda. i

flSTROGWfíCaixa Postal 70080 -
20.000-Rio de Janei

Data do
Nascimento. JLL Hora do

Nascimento
hora minutos-

V
0%

Lugar de nascimento:.
(cidade. Est.. País) —



LUÍS FERNANDO VERÍSSIMO

R VISITR DO ANJO
Peça em um ato.
Cenário: a sala de estar da mansão da
família A. Cabral, no Rio de Janeiro.
Época: o futuro.
Personagens:
PEDRO A. CABRAL — Patriarca da
família. Descendente direto de Paulo A.
Cabral, magnata do café, durante muitos
anos o principal sonegador do fisco
brasileiro {Prêmio Sonegação do Clube
Comercial em 1921, 22 e 23). Neto de
Bonifácio A. Cabral, magnata da
borracha, conhecido pelo seu trabalho de
pacificação dos índios nas suas terras com
armas de repetição e dinamite. Bisneto de
Olegário (Tristemente Famoso) A. Cabral,
magnata do açúcar e fundador da fortuna
da família, predecessor da abolição da
escravatura no Brasil com a sua política
de abolição sistemática de escravos,
Ministro do Império, autor da célebre
frase 

"O estrangeiro que quiser espoliar o
Brasil das suas riquezas naturais terá que
se ver comigo e acertar a comissão!"
Pedro A. Cabral, depois da sua trombose,
só consegue se comunicar com a família
através de um sistema de piscadelas. Uma
piscadela significa "Comprem", duas
piscadelas significa "Vendam" e três
significam "Segurem o meu charuto".
MARIA DA ANUNCIAÇÃO A.
CABRAL — Mulher de Pedro A. Cabral.
Muito religiosa. Vive na igreja, apesar dos
insistentes pedidos do padre para que
volte para casa e desocupe a sacristia.
Devido a sua formação — pequena e
quadrada — casou-se sem saber nada
sobre o sexo e atribui o nascimento dos
filhos a um tratamento de águas que fez
em Poços de Caldas.
PAULO A. CABRAL NETO - Filho
mais velho de Pedro A. Cabral e Maria
da Anunciação A. Cabral. Líder das
empresas do grupo Cabral. Transferiu as
ações do grupo para o nome do seu
cachorro. Tupi A. Cabral, um dia antes
da intervenção federal, depois de receber
milhões de cruzeiros de subvenção do
Governo para evitar a falência do grupo.

Considerado um empresário progressista,
foi o primeiro décimo-quarto salário aos
seus empregados, que mesmo assim
persistem em reclamar o pagamento dos
outros treze.
LOURDES BURZIGUIM A. CABRAL
— Mulher de Paulo A. Cabral Neto.
Muito ativa em obras benemerentes. Uma
vez organizou um desfile de Yves Saint-
Laurent no Copa em benefício dos pobres.
A festa não teve sucesso e os pobres
tiveram que pagar o prejuízo. Vai todos os
anos a Paris renovar o seu guarda-roupa,
apesar da dificuldade em transportar o
grande e pesado móvel no avião.
PEDRO A. CABRAL FILHO —
Segundo filho de Pedro A. Cabral e Maria
da Anunciação A. Cabral. Preparado
desde cedo para ser o político da família.
Chegou a ser Secretário de Estado mas
causou um escândalo quando assinou a
ata da sua investidura no cargo com um
X e ainda babou na ata. Ê o principal
incentivador de uma organização
clandestina de extrema direita que ele
afirma não ser tão radical quanto as
organizações de caça aos comunistas. "Só
atacamos pessoas de centro-esquerda ".
VIVIANE (VIVI) ASTRAGÃO A.
CABRAL — Mulher de Pedro A. Cabral
Filho. Intelectual, tem a seu cargo as
iniciativas culturais da família, como a
discotheque e viagens de estudo a
Disneylandia. Leu o O Pequeno Príncipe
convencida de que era uma condensação
de O Príncipe de Maquiavel.
MARIA DA PURIFICAÇÃO A.
CABRAL — Filha solteira de Pedro A.
Cabral e Maria da Anunciação A. Cabral.
Contrabandista. Tão feia que teve que
fazer uma cirurgia plástica para ficar
horrorosa.
RICARDO (RIQUINHO) BURZIGUIM
A. CABRAL - Filho de Paulo A. Cabral
Neto e Lourdes Burziguim A. Cabral.
Playboy. Destruiu o seu primeiro carro-
esporte contra um poste no dia em que o
recebeu mas foi perdoado porque tinha só
oito anos. Responsável por dezessete

mortes e oitenta casos de danos corporais
em acidentes do trânsito, o que lhe vale o
apelido carinhoso de Celerado na família.
ROBERTO (BOB) BURZIGUIM A.
CABRAL — Segundo filho de Paulo A.
Cabral Neto e Lourdes Burziguim A.
Cabral. Economista. Desenvolveu a teoria
da Desinflação Criativa Decimal, que
consiste em diminuir os índices mensais da
inflação no país mudando a colocação da
vírgula antes de divulgá-los ao público.
Autor de panfletos e apedidos exigindo
das autoridades uma atitude firme em
defesa dos valores cristãos da pátria e
dono de uma rede de motéis na Barra.
GUSTAVO (TAVÃO) ASTRAGÃO A.
CABRAL — Filho único de Pedro A.
Cabral Filho e Viviane (Vivi) Astragão A.
Cabral. Importador de cocaína. A rua
onde mora, no Lebion, é conhecida como
0 Vale do Pó.
TUPI A. CABRAL — 0 cachorro.
JAIME — O mordomo.
ANJO DA RETRIBUIÇÃO — Enviado
do céu que chega na sala para anunciar o
Dia do Acerto de Contas.
Ato único:
O Mordomo entra na sala onde a família
está reunida e anuncia:
MORDOMO — O Anjo da Retribuição!
Entra o Anjo
ANJO — Chegou o Dia do Acerto de
Contas. O Dia do Castigo. O Dia da
Retribuição. 0 Grande Dedo da
Iniqüidade apontava para esta casa e o
Senhor me enviou para punir quem
transgrediu as suas leis e feriu seus
mandamentos. Quem foi?
TODOS {apontando para o mordomo) —
Foi o mordomo !
0 Anjo da Retribuição sai com o
mordomo pelo braço. Todos ficam em
silêncio por alguns minutos. Estão
claramente consternados com o que
aconteceu. Finalmente:
LOURDES — Quem diria. 0 Jaime!
PAULO — E o que dá, ter gente de outro
nível dentro de casa.
Cai o pano.
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A Inca lança aprimeira lajota decorada do mundo
com algumas polegadas amais.

Você está vendo a primeira lajota
decorada do mundo, a exibir estas
medidas: 30 x 40.

Esse título ninguém tira da Inca.
Poucas fábricas, no mundo,

produzem pisos deste tamanho.
As italianas, por exemplo, fabricam
excelentes lajotas lisas. Mas só a
Inca faz lajotas 30 x 40 lisas
e decoradas.

Se você quer saber que vantagem
o seu chão leva nisso, dê uma olhada
nessas fotos. Veja só a beleza
destes pisos cerâmicos.

E, agora, que você já viu o que
as fotos dizem, vamos ao que elas
não conseguem dizer.

Por trás dessas
cores e desses
desenhos tão bonitos,
estão as lajotas mais
resistentes que seus
pés podem pisar.

Elas são fabrioadas
com um esmalte tipo
italiano. Mas conseguem
durar mais de que as
próprias italianas.

Estas lajotas são
lindas, resistentes, e sabe o que
mais? São econômicas. Bastam oito,
para cobrir um metro quadrado de
chão e deixar o mundo inteiro com
água na boca.

WmmW W"S^8° \\\\\\ lll^fl

$ Lajotas cerâmicas

LwJgres
Belém, fones 235-1244 e 235-1035.

São Paulo, fones 288-0515 e 285-3735.
Rio de Janeiro, fone, 255-7435.

A Inca tem o apoio da Sudam e Basa.
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As mulheres mais exigentes de Roma,
Paris, Londres, Amsterdam, Sidney
e Toronto, encontraram estes
adjetivos para as Cozinhas Sárila:

Agora, elas estão no Brasil.
Encontre mais alguns, se for capaz.

Bela
Prática

Resistente
Requintada
Funcionai
Luxuosa

Sofisticada
Moderna
Elegante
Atraente
Vistosa

. _^ír.5?.Í1.Ç.!_* Ç.S.f*^!?...
Desejada
Cobiçada

ünica
internacional

I(((Sáril
COZINHAS INTERNACIONAIS. SIMPLESMENTE.
üm produto
HELEN S.A. INDÚSTRIA DE MÓVEIS E COZINHAS.
Curitiba - Paraná.
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Conheça pessoalmente Sárila nas

LOJAS DOMINÓ
Rua Conde de Bonfim, 577 - Loja A - Tijuca - Fone 208-0248 - RJ • Av. Princesa Izabel, 245 - Loja A - Leme - Fone 275-3295 - RJ

Rua Marquês de São Vicente, 52 - Shopping Center da Gávea - Loja 104 - Fone 274-8346 - RJ
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LI UMA COISA INTE RES-
SANTE SOBRE UM MÉTODO
CHAMADO "SACUDA E LARGUE J

PARA TREINAR CACHORR1NHOS !/ 
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/ A CADELA NÃO PODE SURRAR
/ O FILHOTE, CERTO ? AÍ-> ELA
( APANHA O FILHOTE o SACODE-O
\ E DEPOIS LARGA-O NO CHÃO!

Wy
SO' QUE NÃO ACREDITO Q.UE \

UM FILHOTE POSSA APRENDER /
NADA COM \SSO... /
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^|®[$(5Ef I / PENSANDO BEM, ACHO
( QUE PODE APRENDER UM
\. POUCO 1...
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...ê EMBORA EU ÜA'
DEVA. A VOSSA EXCE-
LÊNCIA? UMA IMPOR
TANGIA RESPEI
TÀVEL. NÃO ME
NEGUE A NUTRI

CÃO QUÊ
/V.ÊU COR-
PO P.ECLA

MA!

ESTA BEM,
VAGABUMDQ.
NÃO PRECISA

CHORAR

m

r

A FOME ÍV.Ef TRANQUlUZE-SE! OS NE-1É
APERTA OS\ GOCIOS TEM SIDO BONS^l
ÓRGÃOS C POSÔO ME DAR AO smPf\_&!££. /^Y^UXO DE LHE OFE-^MAJ
bntíãP/ ÍRECER-. ÔR/^TíS. jf\mBÊSÍCOMER^ V^JM LAtS,CHE^/rL^^pS

Eli. NÃO DISSE QUE ESTA-
VA COAA FOME? -

ESTAVA ME&W*^
MO ! A

r~7-~~^í
mas você tirou „ V 

/7 
T 

'sfflPIVÇ
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(0Air

T ninguém. \ a0c\Í T^ÊZeQêJi V \\^^^^^^^SS»r^^^^^_^Ê

^MOCê VIME \f NSO 1] 1/uAA COMPUTAPOR I 7 RCA.5EI SE
ME9SA REDE •' \ COWSlQO. LHE PIRA' O EMPREGO ( ESPERAMPO. )
pQK; CDUE MÃO IV Jí f-^v 77-ctr» '^^AL. ___ x>^^_ ^/

ARCAMÜA UAA J_~1C~ZS T^^M^éSÊ\^r Ê i- ^S{^'eAPRecos \\::, EMPREGO"? _y I fefb3j|l ^y^^WflKÍ—wí> ^^T ^"coluí0 \l

^ y haa-íva-agora n kdiqa^' ü^ r A»/} ir H"
!p lll; o ^V-—-, VAMOS PARA wAu" j Jw\*__S J>—_-^
|..^| ^H A OUTRA v -"4f 

.^YS" I ;—

p"
HA' UAA EMPREGO
PARA VOCê ME€TTE
EUDEREÇO.

r

^ r"
MlCK&y,

ARRAM3EI
UAA EMPREGO.

SOU PILOTO PE PROVAS PE
UMA FABRICA PE REPES /

Copyright © 1978 J*"^~*:'" ^\, ¦^A _.
-ií W»lt Disney Producríona . -»

World Richls Rcssrved :. O" O
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i i / SABIA', S^S^Í^Ó tTY MARQUEI )Í^^^É, ô / O QUE VOCÊ ESTA 2^jgÍQ / UM ENCONTRO ^lípé#ffl

\ AMIGA? A O MUNDO. íPOSSO FICAR COM VOCÊ?) 
\^__^^

-—7^—"~^x/ / *$ÊÀ\iy^—^ i * ^P^
V A QUE HORAS \ ^^^MP / DEPOIS \ 

<^^W^^
)\ ELA VAI J 0 ®w ^f§Ci ( hA rcMDC^Tdnp ) / * ^^W^á
\ CHEGARA / —X ^É3p \ DA TEMPESTADh.J ü/^x #/J||
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DEIXEVER...ITEM201: /T T^ / OI, 
^V 

EMTRE, 
^Vl

CDLAC ———,[ CHIR jl VALC^O- /
OAUCa-V.. J^~ ~" 1 >^ >^ ^-^ *

—^\^f APOSTO QUE lk ^
l VOAfRA'COMO UM gk /^^^\

HM...VOCÊ PULOU ) ^N f "PARA QB7BR eoAAS1*\ 'O item iSS. y ( oiiAi *=sp ( Resultados, í-aajce J^S l ^^ ¦ 0/qi//^0 C?E? UM J
1 /""^ \^ _^-^ v_^^/o/4/t? /iz.7o./7 y
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_t

J\^ " '"-/ ^^. f . x. __T ' \ __r """'•ma-^ /

L~7 r ° ),4 .:

"jWftF

EU JA LHE FALEI PARA
NÃO TRAZER AGUl O

fj n^ FEITICEIRO!

X* >—
^gfi^^^^g_E_BB_B_____-
^;^S___5l3!j§Ê__»

_/_Qfí_\ **

/Ê-às
/ O QUE ELE FEZ
l DESTA VEZ ?

r^

aJIP

^

. EST?*' FAZENDO CHOVER
./A í /_/\' a//_ MINHA SALA!

(.— pJayS_
'-c^

•^ass>?

Slilllli_l^
í,N^^_ Hsêi~,

.^ /? /O DIRETOR ESTA MUITO
~S \l CHATEADO COM O

( ^£r\^^ SENHOR. i^^íK^,
VOU TIRAR VOCÊ DESTA
HISTORINHA. A GENTE
VAI TRABALHAR PARA

O TARZAN.

-^^te^r^í-

EU VOU COMO FEITICEIRO E
VOCÊ COMO FILHO DELE.

046 _ t

( E ELE EXISTE POR

/^J^- \\ ACASO ?

__ y 
,T ¦ I-—¦ -_. My.
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óe TomKRyan
AQUI, PIJAMA! AQüh PIJAMA*

V
.ECIID ___PJL_RO:F2£_

(AQUI. PI JAMA _ AQUI, J I / q|^X
\PUAMA 7 

' 
\AMIGÃO*/

, é-' í£ 1_——J hfc&r

QUANTOS CACHORROS VOCÊ p- ¦¦ i— ,.
BATIZOU COM O NOME DE„ rtJ DiTA.âA it 7/
PIJAMA? LAGARTO LAMBAO?-' / V ri d AMA ! f f Al^^ _______:  / y^^ ^^ (S-U-S-P.-R-o) 1

© 1978 United Feature Syndicate. Inc. j__ 
' "'" - ¦¦¦'¦' " I

-TS-áO. iTfD)rMi
bí\J

^ç^prp

$?WI_3 *• GgJOMfít
(PfêfflfôS® !?©)?©&

/ FALOU! Y T-SO dÊÈ^

PODE P6D1R>
AMIGO!

O NÚMERO
TRÊS, POR
/FAVOR.'

Eli ERNIE!
O NÚMERO

TR6SÜ

Si/</)
c va^—v £ JoflPx
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W&VWr^?^' d——, l———>. __-__?''  íííS_í_r-.';-. -'iü^í^aí-ísfi _—¦*. . ^feK^sèa-aj^CTssg^!, :.__.¦:-.,_;:
_&I Ir _«<£_ Ei l/X-^X» &B$ÊÊ%$&-7^3&&-y'-

II il! I» £ " k 4 ^ví wS8E.il o , ^» m k *& M ri UÁAlK^íé111 1111 Bay CT g. ^V^ r^l WBBy _XÍ N_ Ai'- _TV x!T^ _x (AÍo>lA-A/l«Xn_/
í;: t f i* ?vf W*""ir""iiTv "li'"T^TIÍix^^iH-í^iIiít*^"-*-*^*^^*^*"^™ - S^^^ís^^^^^^í^^ísííÍ^ d-i-x

M '* [Têm queMl Ul 1 M , /-—xV E^TAR AQUI /yx§¥x
^^^ox^-^^^^^^^flflB

PODE SER QUE J
HOJE COMS.QA /
ATIRAR ALGUMAS /
SOBRE A 

^y^HTv/ ^fl»^ i/

7-9

^/ OMDE ESTÃO \|fcgf|l|4lM' wtu^áhi

( NlNQUÉÍM... )

M1MC5UÉM Q>UER IJOGARA *POR 
" 

$FAVOR _J^x Í

T\TlO; POR QUE E'QUE
QUAMDO QUERO JOGAR
TÊWISí TOPO MUNDO
RESOLVE BRINCAR
DB. SE ESCOM-
PER^

ü

•>S>

f

O
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l '^ i « /-i íTmM^Í t\J] Ml) (P*\

<o _____ '' '' :Y^! M___-L_  ______-——--———- ~~*
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•¦W
rra
rT~íxxi

VENHA PARA CA E DEIXE
DE -SACUDIR O LADO SOM

DA CANOA li

^mmmmiimmm'i-t É< ¦ .^.... ¦ h ¦¦¦¦'¦' -| Cm ,.i „ii"''i 
' ' ' ¦¦ ¦-- ' -& *fr.-*ri.-. ' ¦¦¦"-¦ -¦¦¦* "

7 ^V\^ : r ainda bemj ^ f/OUTRA 1 /0-\ -
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/ com üm {^QbI preaidedor De [ *y\ y- -<.
\ ROUPA VOCê FAZ. l \^f) y ^i

O (20RK) DD (SI- ^v ) { . ( nncn/i aac 
^N

DE <=>AL1TC SE APOIAM _^======i) ÇN^;^-^ X^ilW 
^\ 

/ A \ / /M \ / AJZJDA A PES- I
SOBRE iW» PEDAÇO OE r=^^==' 

^^ 
/l&llfií \/ f\ \f Jl \ nrSn°n,,c \ARAME QÜE PASSA -r- ^Bt Y /J Y L~) \\ ^5^9 ^> ATRAVÉS DO PRETV1- li , ^SR. I /-' \ fe\ / > ^TA PARA

DEPOR 'AS BARRAS I M JL \ T>-» Aí») A l@) / // COMPLETAR „ j
PARALELAS SA-O l. / /^fs\ \ K^ J \ W /\ / / / I ESTA SÉ PIE'? (

V PEITAS DE AF?A- \ |— le ;f / / TJ V ^"^ y \J^"*^ ./ \JL_7 ^í V ^ ]
> rvis e rolha/ ) I r^ ^^^ J 7 —1~~ 

y~7f\ /^""^x P/lk\ 
—c-^f r^^5^^-^

ESS* É eJMA ^\ ( El,TEMHO lj \JeU.'EU! VOZJ N I L^C^^^—F -Ttl ! C BJ TROLl^E UM )_
rVtA'SeARape Kü/Vt.4 IDE/A PAR LIM SLISTO ) l Zíí^2^000W^gW % 4^T ESPELHO QÜE....
cemeeRc <7 me empreste ma &\t\cúua...a\ ^y 7o/-> ^.y^^^' ' &^Ji^ ae:! o qiieí tiou-
TRAZIDA pA X a/Vi POaeO VFMRA' ' ni^/V^, 8 /^-££^ r VE (ZD/M ELE?AFRIGA. 

^-^^t^AT^SeARW, 
^-^^T^i^l 

y*^^-&(\-^==^=^ fSf* TH^/^


